
Multifunctioneel

Optigroen randprofiel type SKL

- Opsluiting van grind en groendak
- Opsluiting van grind en groendak bij te 
 lage dakopstanden
-  Opsluiting van grind en groendak bij te 
 lage loodaansluiting
-  Opsluiting van tegelverharding als 
 vegetatievrije zone
-  Opengoot bij dakranden, gevels 
 en dakdoorboringen
-  Inzetbaar als lijnwaterafvoer door afdekrooster
-  Esthetische oplossing voor strakke lijnen 

Toepassing:   Vlakke en licht hellende daken (0 – 5°)
  Extensieve dakbegroeiing en/of grinddaken
Materiaal:  Zwart recycling kunsstof, UV-bestendig, 5 mm dikte, 
  verschillende lengtes en hoogtes
Voordelen: -  door gebruik van recycling kunststof voordelig en 
  ecologisch verantwoord
 -  Mulitfunctioneel: opsluit-, afvoer- en esthetische functie
 -  Eenvoudige en snelle verwerking door ‚klik-systeem‘
 -  Vormstabieler ten opzichte van aluminium opsluiting
 -  Bouwsteen voor verschillende andere Optigroen 
  producten zoals Triangel en controleschacht type Kombi

Vele functies, één systeem. 

Prijsgunstig!
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Type Hoogte (mm)               Lengte (mm) 

SKL-80-1100  80  1100

SKL-120-1100  120  1100

SKL-80-300  80  300

SKL-120-300  120  300 

SKL-Afstandhouder  20  390 
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Montage:

De Optigroen randprofiel type SKL laat zich eenvoudig door de scharnier 
en klikverbindingen snel monteren. Speciale verbindingsstukken zijn 
niet van toepassing. De scharnierverbinding kan in een hoek van tot 90º 
geplaatst worden, zowel als binnen- of als buitenhoek. Het aanbrengen 
van bochten en gekromde lijnen kan gedaan worden met korte elementen 
van 300 mm lang.

Opsluiting tussen grind en groendak:

Tot op heden werden opsluiting gemaakt van duur aluminium, niet vorm-
vast en breekbaar kunststof of omhoog gezet filtervlies. Optisch en tech-
nisch zijn dit niet de meest mooie of beste oplossingen.
Het Optigroen randprofiel type SKL is goedkoper en vormstabieler ten op-
zichte van aluminium opsluitingen.
In tegenstelling tot het opzetten van filtervliezen tussen grind en groen- 
dak gaat het plaatsen van een randprofiel SKL sneller en schoner en geeft 
uiteindelijk een strakker beeld.
Aan de binnenzijde van het Optigroen randprofiel type SKL is een uitspa-
ring gemaakt waardoor de Optigroen drainagelaag type FKD 25 eenvoudig 
aangesloten kan worden. Daarmee wordt uitspoeling van substraat en fijn- 
deeltjes uitgesloten en blijven de grindranden en/of opengoten nagenoeg 
schoon. 

Lijnafwatering:

Bij grote oppervlakken met UV-afvoersystemen en lange afvoerlengtes 
zijn aanvullende afvoermaatregelen noodzakelijk. De speciale SKL af-
standhouder zorgt ervoor dat er bij 2 paralellen SKL profielen een rooster 
geplaatst kan worden waardoor er een lijnafwateringsgoot ontstaat. De 
lijnafwateringsgoot is ook toepasbaar langs opgaand werk of bij dakran-
den.

NEDERLAND/BELGIË
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM  AMERSFOORT
Telefoon  +31 (0) 33 - 463 56 81
Fax  +31 (0) 33 - 463 56 82
E-Mail  info@optigroen.nl

www.optigroen.nl  |  www.optigroen.be
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