COBRA™
BUIGBAAR HORIZONTAAL WANDPROFIEL
&
BUIGBAAR PLAFONDPROFIEL 60/27
CONCAAF EN CONVEX

ERVARING
De onderneming I PROFILI SRL werd in 2011 opgericht met als specialisatie de productie van
BUIGBARE proﬁelen in gegalvaniseerd staal voor de constructie van structuren in gipskartonplaten.
Dit was het resultaat van jaren ervaring in het domein van de droge afbouw en de afwerking, zowel
binnen als buiten.
I PROFILI kon een volledig nieuw productengamma opzetten en breveteren dat toelaat bijzondere
en esthetische constructies op te zetten: BUIGBARE PROFIELEN COBRA™ die perfect
beantwoorden aan de vragen bij speciﬁeke projecten en die een revolutie betekenen in het plaatsen
van gebogen scheidings- en voorzetwanden, kolommen, golvende plafonds, bogen, cirkels, golven,
enzoverder

COBRA™ BUIGBAAR WANDPROFIEL
Het COBRA™ WANDPROFIEL is gecreëerd om de aan de meest doorgedreven wensen te
beantwoorden van designers, architecten, decorateurs, bouwheren en installateurs. Het brevet is de
vrucht van verzorgde en precieze ontwikkeling en jarenlange studie en tests, dit was onder meer nodig
om te kunnen beantwoorden aan de strenge vereisten van de norm UNI EN 14195.
Het COBRA™ WANDPROFIEL is gemaakt van gegalvaniseerd staal met een dikte van 0,6 mm en
dit volledig conform de normen UNI EN 10346 en UNI EN 10143. Het is beschikbaar in de gangbare
breedtes:
- 28 mm in lengtes van 3 meter
- 50 mm in lengtes van 3 meter
- 75 mm in lengtes van 3 meter
- 100 mm in lengtes van 3 meter
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De belangrijkste voordelen van het COBRA™ WANDPROFIEL

Het COBRA™ WANDPROFIEL laat de realisatie toe van buigingen in verschillende radiussen
(variabel in dezelfde lengte), bogen, halve cirkels, en ‘S’ vormen
Het COBRA™ WANDPROFIEL is bijzonder ﬂexibel in gebruik en kan gemakkelijk met de hand in
alle richtingen gebogen worden door één enkele persoon.

Het COBRA™ WANDPROFIEL behoudt,
eenmaal gebogen, haar vorm zonder gebruik van
eender welk hulpstuk, op de grond zowel als
tegen het plafond.
De bevestiging kan door één enkele persoon
worden uitgevoerd wat belangrijke besparingen
in arbeid oplevert.

Het COBRA™ WANDPROFIEL is ﬂexibel in
gebruik en kan met de hand gebogen worden in
alle richtingen, zonder gereedschap.
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De verticale standaard wandproﬁelen kunnen
gemakkelijk in het COBRA™ WANDPROFIEL
geplaatst worden en blijven perfect op de
gewenste positie na het ‘vastklikken’
(draaien)

Dank zij haar structuur vinden de schroeven over
de gehele lengte van het proﬁel ALTIJD een
stabiel en doeltreffend punt van
vasthechting

Het COBRA™ WANDPROFIEL laat u toe van
gemakkelijk stevige verbindingen te maken, zelfs in
niet-rechthoekige toepassingen (conische
wanden, schuine toepassingen, …)

Het COBRA™ MUURPROFIEL verkort de montagetijd van alle gebogen structuren in
belangrijke mate, met grote besparingen in arbeid tot gevolg
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WANDEN
Met het nieuwe COBRA™ WANDPROFIEL kan u gemakkelijk de realisatie aan van alle gebogen
wanden met verschillende radiussen in dezelfde kromming voor bijvoorbeeld bogen, halve en volledige
cirkels, nissen, afrondingen, erkers enzoverder

De belangrijkste voordelen in vergelijking met andere producten op de markt:
Ÿ Gemakkelijk inbrengen van de standaard verticale proﬁelen in het COBRA™ WANDPROFIEL
Ÿ Buigen van het proﬁel in alle richtingen met de hand
Ÿ Eén maal gebogen in de gewenste vorm behoudt het COBRA™ WANDPROFIEL perfect haar vorm
zonder toevoeging van eender welk hulpstuk
Ÿ Schroeven vinden altijd en overal een hechtpunt over de ganse lengte van het proﬁel
Ÿ De rigiditeit laat toe van de installatie van de structuur door één enkele persoon te laten uitvoeren
Ÿ Verschillende radiussen mogelijk in dezelfde lengte (met één proﬁel)

Afmetingen van het COBRA™ WANDPROFIEL:

HOOGTE

BREEDTE

LENGTE

30 mm

28 mm

3000 mm

40 mm

50 mm

3000 mm

40 mm

75 mm

3000 mm

40 mm

100 mm

3000 mm
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VOORZETWANDEN
Het is uiteraard ook mogelijk van GEBOGEN VOORZETWANDEN te plaatsen met het COBRA™
WANDPROFIEL.

De voordelen van het COBRA™ WANDPROFIEL ten overstaan van andere producten op de
markt:
Ÿ De verticale proﬁelen plaatsen zich gemakkelijk en de COBRA™ WANDPROFIELEN die met
gemak met de hand in alle richtingen kunnen gebogen worden
Ÿ Het COBRA™ WANDPROFIEL is ﬂexibel in gebruik en behoudt, eenmaal gebogen, haar gewenste
vorm zonder gebruik van andere gereedschappen of hulpstukken
Ÿ Het kan door één enkele persoon geplaatst worden met duidelijke besparing in arbeidsuren
Ÿ Dank zij de structuur van het proﬁel vinden schroeven steeds een hechtpunt over de ganse lengte
Ÿ Nissen en gebogen doorgangen zijn gemakkelijk te plaatsen

Afmetingen van het COBRA™ WANDPROFIEL:

HOOGTE

BREEDTE

LENGTE

30 mm

28 mm

3000 mm

40 mm

50 mm

3000 mm

40 mm

75 mm

3000 mm

40 mm

100 mm

3000 mm
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COBRA™
BUIGBAAR PLAFONDPROFIEL 60/27
CONCAAF EN CONVEX

CONCAAF

CONVEX
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VERLAAGDE PLAFONDS

Met het COBRA™ WANDPROFIEL en het COBRA™ PLAFONDPROFIEL is het mogelijk
verscheidene types plafonds te realiseren. De mogelijke vormen zijn nagenoeg eindeloos: boog, koepel,
conisch, wieg-vormig, gewelf, kruisingen, …
Ÿ Eens geplooid behoudt het COBRA™ PLAFONDPROFIEL perfect haar vorm zonder
hulpstukken of bevestigingen
Ÿ Het proﬁel laat zich met de hand in alle richtingen buigen
Ÿ Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL verkort de arbeidstijd aanzienlijk met grote besparingen
tot gevolg

Afmetingen van het COBRA™ PLAFONDPROFIEL voor verlaagde plafonds:
HOOGTE
30 mm
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BREEDTE

LENGTE

28 mm

3000 mm

COBRA™ PLAFONDPROFIEL CONCAAF
Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONCAAF is gemaakt om aan de meest
gesoﬁsticeerde wensen en noden van architecten, designers, decorateurs en binnenhuisarchitecten te
voldoen, bij de conceptie van gebogen plafonds. De vrucht van jaren lange studie en testen hadden niet
enkel het brevet als resultaat maar hebben er eveneens toe geleid dat het proﬁel beantwoordt aan de
strengste eisen van onder meer de norm UNI EN 13964.
Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONCAAF is vervaardigd van gegalvaniseerd staal
met een dikte van 0,6 mm en volgens de normen UNI EN10346 en UNI EN 10143.
Stappen van de installatie:

COBRA™ wandproﬁel 28 x 3000 mm tegen de wand Structuur van C60/27 proﬁelen

De belangrijkste voordelen van het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONCAAF
Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONCAAF kan eenvoudig door één enkele
persoon en met de hand worden gebogen. Dank zij haar structuur is het mogelijk van de meest
uiteenlopende constructies te realiseren zoals: golvende plafonds, wieg-vormige constructies, schuine
plafonds, enzoverder en dit met het grootste gemak. Dit alles met een eenvoudig standaard kader met
behulp van het standaard ‘Ankerhoek’ hulpstuk.

Werkwijze voor plooien

Vastmaken door middel van ‘Ankerhoek’
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Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONCAAF zal, eens geplooid, haar vorm behouden
zonder bijkomende stukken of gereedschappen, dit zowel of de grond als tegen het plafond.
Om de bevestiging tegen de wand te voorzien volstaat het van het COBRA™ WANDPROFIEL
28x30 tegen betreffende wand te bevestigen door het dadelijk de gewenste vorm te geven. Het
bevestigen van de elementen kan gebeuren door één enkele persoon en geeft zo een belangrijke
besparing in werkuren.

Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONCAAF garandeert een perfecte afwerking van
de gebogen structuur in een tijdsbestek dat gelijk is aan het plaatsen van een standaard, recht plafond.

Dank zij haar opbouw garandeert het
COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27
CONCAAF dat de bevestigingsschroeven
over de ganse lengte van het proﬁel een
hechtpunt krijgen.
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COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX
Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX is gemaakt van gegalvaniseerd staal met
een dikte van 0,6 mm volgens de normen UNI EN 10346 en UNI EN 10143.

COBRA™ WANDPROFIEL 28 x 30 tegen de wand

Structuur van C60/27 proﬁelen

Het gebruik van het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX laat een belangrijke
tijdsbesparing toe bij de installatie van alle gebogen toepassingen. Door haar eigenschappen is het
mogelijk van één enkele plaat van 6,5 mm te gebruiken voor een perfecte boogvorm.
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De belangrijkste voordelen van COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX
Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX laat de eenvoudige realisatie toe van
gebogen plafonds, golven, conische vormen, enzoverder. Dit kan door het bouwen van een metalen
kader met standaard plafondproﬁelen en ‘Ankerhoeken’.
Dank zij haar speciale vorm kan het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX
gemakkelijk gebogen worden door gebruik te maken van eender welk recht steunpunt.

Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27
CONVEX zal, eenmaal geplooid in de gewenste
vorm, deze vorm behouden zonder speciale
toepassingen of hulpstukken. De hechting in het
COBRA™ WANDPROFIEL 28x30 en aan het
standaard C60/27 proﬁel is voldoende. Dit alles kan
door één enkele persoon uitgevoerd worden.

Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27
CONVEX behoudt perfect haar vorm zonder
extra systeem om haar te verstevigen.
Dank zij haar structuur zullen de schroeven om de
plaat te bevestigen, over de ganse lengte van het
proﬁel een stabiel en adequaat hechtpunt vinden.
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Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX beperkt in belangrijke mate de
montagetijd van alle gebogen plafonds. Dank zij haar robuuste ondersteuning is het aanbrengen van één
plaat van 6,5 mm voldoende om een perfecte ronding te verkrijgen.

Met het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX brengt u met het grootste gemak de
moeilijkste klussen tot een meer dan bevredigend einde. Gewelven, golvende plafonds en dergelijke
meer vormen geen probleem meer.
De belangrijkste voordelen van het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX zijn:
Ÿ De eenvoudige realisatie van verschillende types van verlaagde plafonds zonder andere
materialen
Ÿ Het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX wordt eenvoudig en gemakkelijk met
de hand geplooid over eender welke steunhoek
Ÿ Het behoudt perfect de aangegeven vorm zonder extra verstevigingen
Ÿ Dankzij de continuïteit van het proﬁel vinden schroeven steeds een stabiel hechtpunt over de
volledige lengte
Ÿ De montage gebeurd door één enkele persoon met grote besparing in werkuren
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De COBRA™ WAND PROFIELEN, de COBRA™ PLAFONDPROFIELEN CONCAAF
en CONVEX kunnen de meest beproefde wensen en verzuchtingen invullen van zowel designers,
architecten, binnenhuisarchitecten, installateurs en andere creatieve bouwers.
Met het COBRA™ WANDPROFIEL is het mogelijk van scheidings- en voorzetwanden te bouwen
met een minimum radius per type proﬁel:
BREEDTE
Ÿ Proﬁel van 28
Ÿ Proﬁel van 50
Ÿ Proﬁel van 75
Ÿ Proﬁel van 100

RADIUS
100 mm;
200 mm;
300 mm;
450 mm.

Met het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX en CONCAAF verkrijgt u de meest
uiteenlopende vormen van plafonds: golven, rond, cilindrisch, kruisingen, gewelven, enzoverder.

CONCAAF

CONVEX

Afmetingen van het COBRA™ PLAFONDPROFIEL 60/27 CONVEX en CONCAAF:
HOOGTE
27 mm

BREEDTE
60 mm

LENGTE
3000 mm

De wand en plafond proﬁelen voldoen respectievelijk aan de geldende normen UNI EN 14195 en UNI
EN 13964.

Het bedrijf IPROFILI SRL wijst elke verantwoordelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het niet respecteren
van de afstanden tussen de proﬁelen van en aan de primaire structuur en tussen de ophangpunten van de
structuur, rekening houdend met het gewicht van alle elementen die hieraan en/of op bevestigd worden
(hechting en gewicht van alle materialen van een andere aard dan diegenen beschreven). Geen enkele
verantwoordelijk kan ten aanzien van I PROFILI SRL worden ingeroepen bij het niet respecteren van de
geldende normen in het land waar de installatie zich bevindt.
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NOTES

Via Grimani, 10/3
35041 BATTAGLIA TERME
(Padova) Italy
87, rue de la Gare
4850 Plombières
BELGIUM
Info@tigrisbs.eu
Tel.: +32 87 719150
Fax: +32 87 719156

Tel. +39 049 9100424
Fax +39 049 525817
info@iproﬁli.com
www.iproﬁli.com
P.I.: 04532250281

