
WILLCO Isomax
Voor elk probleem een oplossing!





sierpleister mag rechtstreeks 
aangebracht worden op Isomax

Algemene eigenschappen

luchtdicht

waterdicht

koude brug vrij

gemakkelijke verwerking

kosten- en tijdbesparing



Eigenschappen
 lichte, cementvrije en sterk isolerende dagkantelementen
 nooit meer koude bruggen rond ramen en deuren
 slagregen- en winddicht
	 geen	vochtinfiltratie	meer	mogelijk
	 leverbaar	met	een	niet	brandbare	pleisterdragende	coating
	 verschillende	isolatiematerialen	mogelijk	
	 optimaal	isolerend	
 uiterst gemakkelijk en snel aansluitbaar 

WILLCO Isomax Dagkantplaat
De WILLCO Isomax Dagkantplaat is dé snelle oplossing rond ramen en deuren.

WILLCO ISOMAX Dagkantplaat

WILLCO ISOMAX Profiel



WILLCO Isomax Vensterbanksysteem
Het innovatieve vensterbanksysteem voor permanent waterdichte en geïsoleerde vensterbankaansluitingen.

Eigenschappen
	 geïsoleerde	vensterbankaansluiting
 koude brug vrij
	 permanent	waterdichte	afsluiting
 de vensterbank kan probleemloos langs de voorzijde in het systeem  
 ingeschoven en met het venster verbonden worden
 dorpels zijn perfect geïsoleerd
 vensterbank verkrijgbaar in aluminium of natuursteen
 gemakkelijke verwerking 



Eigenschappen
 geteste systeemkwaliteit
 koude brug vrij
	 isolatie-element	in	polystyreen,	mineraalwol	of	houtvezel
 geïntegreerd aluminium montagerailsysteem
	 projectspecifieke	oplossingen
 eenvoudige en vlot verwerkbare systeemmodules
	 kosten-	en	tijdbesparing 

WILLCO Isomax Jaloeziekast
De WILLCO Isomax Jaloeziekast met aluminium montagerailsysteem is de universele, koudebruggenvrije 
oplossing voor alle gevels afgewerkt met het WILLCO Isolatiesysteem.



Eigenschappen
	 geschikt	bij	de	montage	van	afvoerbuizen,	verlichting,	brievenbussen	e.a. 
	 kan	gebruikt	worden	in	combinatie	met	alle	diktes	van	isolatie
 met gefreesd raster voor gemakkelijke versnijding
 geen freesmachine nodig
	 isolatiemateriaal	uit	geëxpandeerd	polystyreen
 densiteit : 150 kg/m³
 bouwknopenvrij
 hoog mechanisch belastbaar
 universeel inzetbaar

Detailtekening

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België 
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be  6.3-49

Detail 6.2 : Montagecylinder in polystyreen of PU voor het bevestigen
van vreemde materialen in de WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isomax Montagebalk
op maat gesneden

WILLCO Kleefmortel

WILLCO Isolatieplaat

WILLCO Uitvlakkingsmortel

WILLCO Glasvezel

WILLCO Sierpleister

WILLCO Kleefmortel

WILLCO Isolatieplaat

WILLCO Uitvlakkingsmortel

WILLCO Glasvezel

WILLCO Sierpleister

Vreemde bouwelementen

WILLCO PU Montagecylinder Quadroline

WILLCO Kleefmortel

WILLCO Kleefmortel

Detail 6.2 : WILLCO Isomax Montagebalk of montagecylinder in PU voor het bevestigen van vreemde  
materialen in de WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO	Isomax	Montagebalk

WILLCO Isomax Montagebalk
De WILLCO Isomax Montagebalk is speciaal ontworpen om lichte bouwelementen op een bouwknopenvrije
manier te bevestigen op de WILLCO Isolatiesystemen.
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