
Sprosseprofil
26 mm  

Oppheng:  Hengsler eller sprosseplugg

60 mm  45 mm  

Rammeprofiler
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Sprosseprofil 

Endelig et system som gir helt vedlikeholdsfri
og vakre vindusprosser.

Vindusprosser i vedlikeholdsfri Aluminium med ramme for 
vanlige glasslister.  

Konstruksjonene er solide i pulverlakkerte 
Aluminiumsprofiler i hvit RAL9010 ( 0502Y ) fargen vil 
vare hele sprossens levetid.

Vedlikehold, stell og vindusvask blir enklere, da hele 
sprosserammen er enten hengslet eller montert med 
plugger. Sprossenrammen holder seg like fin år etter år.

De solide aluminiumsprofilene hindrer nedsig av sprossen 
på midten slik pvc sprosser gjør og trenger ikke feste i topp 
eller støtte i bunn! De er helt stabile og trenger kun oppheng 
i sidene  med enten hengsler eller sprosseplugger.

Rammen blir montert med innv.hjørnestykke som ikke er 
synlige samt festet med rustfrie skruer som gir en kraftig 
sammenføyning. Profilene blir påsatt endestykker og limt 
på rammen med  VHB™ Acrylic Foam Tape 4932 med 
høy styrke og høy klebevne. Høy temperaturbestandighet og 
er vannfast. Profilene kan ikke løsne når de er montert!  

Profilene er kun 10 mm i tykkelse og med  26 - 45 og 60 mm 
bredde 

3M

Type G

Type H

Type A Type B Type D

Type I Type T

Innvendige profiler
for montering direkte på glasset
med påsatt VG116-tape.
brukes sammen 
med utvendige
profiler med tape. 

Vedlikeholdsfrie sprosser i Aluminium

Rammeprofil 
for vanlige glasslister

Utvendige profiler

Utenpåliggende
rammeprofil for 
PVC og Aluminium
vinduer. 
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GLASSMÅL / LYSMÅL
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BRUK MÅLENR . 3 HVIS MULIG!!
Oppgi kun målenr. Ved bestilling !

Vindusprosser som er satt i produksjon kan ikke avbestilles !
På grunn av sprosser blir laget på spesial-bestilling tas de ikke i retur !!

Nr. 5= Yttermål, 16 mm firkantramme
Nr. 6= Yttermål, vanlig ramme /gamle sprosser. 

En differanse på + - 2-3 mm fra
bestillingsmål kan forekomme !

Ta med alle millimetere når du
tar mål. !!

  

BESTILLINGS KONTRAKT

Hagen Snekkerverksted (HS ) har salgspant i varene inntil alt er betalt !
Jfr.Panteloven §3-14 flg. Reklamasjon må skje innen 10 dager etter mottatt vare !

Varene sendes for kjøpers regning og risiko hvis ikke annet er avtalt.
HS erstatter kun brekkasje på varer hvor fraktselskap har undertegnet fraktbrev på mottakersted.

HS gir ingen garanti eller godtar reklamasjoner på hvit-overflatebehandling av sprosser da  denne
behandlingen regnes som “ grunnings-strøk “ og evt. viderebehandling / tiltak vurderes av hver enkel kjøper !  

Sprosser bestilles på spesialmål til hver enkel kunde og tas ikke i retur !
Sprosser satt i produksjon kan ikke avbestilles. HS står ikke ansvarlig for eventuelle feilmål fra kjøper

Evt. avbestilling av sprosser må skje senest innen  oppgitt leveringsdato fra HS.
Denne kontrakt regnes som bindende og våre  betingelser er gjeldende .når den er signert av kjøper. 

Betalingsbetingelser : Netto pr. 10 dager hvis ikke annet er avtalt 

KUNDE / FORHANDLER

MERK:

DATO______________

HUSK ! SETT  X  FOR PROFILTYPE !
( Gjelder Furusprosser

Må Signeres

Seks
kant
profil

Sprossemodeller -  Profiler og Målskjema

er designet av

 Kjell A. Hagen
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Våre forskjellige sprosse-profiler i Furu !!

Hengsle

Glass

Karm

Glasslist Sprosse

Sprosseplugg

PVC Aluminium DEKOR

Sett kryss for
 Materialtype

Navn:   

Addr:   

Postnr.    Poststed: 

Telefon: 
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Glassmål

Brukes sjeldent

X-finer
Bue

Sett X

Heltre
Bue

Sett X

NB!
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