Lamellenroosters
Lamellenwandsystemen
Surya zonwerende
lamellensystemen

Algemene leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op
de laatste pagina van deze catalogus, van toepassing.
Prijzen
Alle door ons vermelde prijzen zijn per stuk, tenzij
uitdrukkelijk een andere hoeveelheid is aangegeven.
Alle prijzen gelden in Euro’s en zijn exclusief BTW.
PLS International BV behoudt zich het recht voor om
specificaties en/of prijzen zonder vooraankondiging
te wijzigen.
Bestellingen
Bestellingen dienen bij voorkeur schriftelijk besteld/
bevestigd te worden met zo mogelijk opgave van
het artikelnummer en met het projectnummer c.q.
ordernummer als referentie.
Levering
Af fabriek te Sittard.
Levertijd
Wij streven naar een optimale dienstverlening
door middel van snelle levertijden en scherpe
prijsstellingen. Echter, aan de door de afdeling
verkoop afgegeven levertijden kunnen nooit rechten
worden ontleend.

Inhoudsopgave
Betaling
Netto uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij betaling
binnen 8 dagen na factuurdatum mag 2% van het
factuurbedrag exclusief BTW in mindering worden
gebracht.

Lamellenroosters
Aluminium type AS 33
Gegalvaniseerd ijzer type AC 33
Aluminium type AS 70
Gegalvaniseerd ijzer type AC 70

Verkoopvoorwaarden
Op verzoek sturen wij u een exemplaar van onze
verkoopvoorwaarden toe.
Assortiment
Ons assortiment wordt telkens aangepast aan de
toenemende vraag van onze klanten. Kijk daarom
regelmatig op onze website www.plsinternational.nl
voor de meest actuele stand van zaken omtrent ons
productaanbod en technische gegevens.
Service
Voor alle professionele systemen geldt
dat PLS International BV zorg kan dragen voor alle
benodigde technische tekeningen, berekeningen,
eventueel noodzakelijke achterconstructies en
montage op locatie.

Retourzendingen
Retourzendingen kunnen enkel plaatsvinden
na schriftelijke toestemming van de afdeling
verkoop. Goederen worden enkel in de originele
verpakking, ongeopend, franco retour genomen.
Niet standaardproducten en maatwerk worden
niet retour genomen. Na akkoord zullen de retour
genomen goederen tegen 90% van het netto
factuurbedrag worden gecrediteerd.

Aluminium type AV 33
Aluminium type AV 33 CH kozijninbouw
Aluminium type AS 33 CH kozijninbouw
Aluminium type LC 30
Strekmetalen rooster type GMD-A
Accessoires / Technische details

Lamellenwandsystemen
Aluminium type ABF 33
Aluminium type ABF 33C
Aluminium type ABF 70
Aluminium type ABF 88
Aluminium type ABF 100
Gegalvaniseerd ijzer type GLP 70
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Bevestiging
- met lichte staanders
- met zware staanders
- met extra zware staanders
Technische informatie
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Surya zonwerende lamellensystemen
Verticale bevestiging
Type BS120 & BS120D
Type BS120 & BS120D
Type BS200 - BS300 - BS350 - BS400
Type BS200 - BS300 - BS350 - BS400
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Horizontale bevestiging
Type BS00
Type BS120 - BS200 - BS300 - BS350 - BS400

Transportschade
De verpakking en de inhoud dienen altijd
vóór ontvangsthandtekening gecontroleerd te
worden. Eventuele beschadigingen dienen op de
vrachtbrief door de ontvanger vermeld te worden.
Transportclaims kunnen alleen in behandeling
worden genomen, indien een kopie van de
vrachtbrief is bijgevoegd, waarop de schade is
aangetekend.
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Algemene informatie
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Gemotoriseerde bevestiging
Type BS200 - BS300 - BS400
Algemene voorwaarden
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type AC 33

Aluminium muurrooster met vaste aluminium lamellen

Muurrooster met vaste lamellen van verzinkt staal

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium muurrooster type AS 33 met vaste
aluminium lamellen

Omschrijving
Gegalvaniseerd ijzeren muurrooster type AC 33 met
vaste lamellen

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Decoratieve afwerking
Bescherming tegen regeninslag
Binnen- of buitentoepassing

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Binnen- of buitentoepassing
Materiaal
Brut aluminium kader vervaardigd uit 6060-T5
aluminium en lamellen gemaakt uit verzinkt staal

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium

Verticale doorsnede

40,5

Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm
- Inbouwdiepte: 48 mm
- Aanslag kader: 25 mm
- Min. grootte: L 100 x H 94 mm
- Max. grootte: L 3000 x H 3007 mm
- Hoogte in stappen van 33 mm

Totale Hoogte = H + 39 mm

38

H

Totale hoogte = H + 50 mm

Lamelafstand 33 mm

Horizontale doorsnede
25

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Insectenwering in RVS/inox
met maaswijdte 4 x 3 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd
ijzer met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox
met maaswijdte 6 x 6 mm
- Inbouwframe
- Inbouw of bevestigingsbeugels
- Veerbeugels
- Watergoot
- Extra breed kader
Voordelen
- Esthetisch en robuust
Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm
- Inbouwdiepte: 34 mm
- Aanslag kader: 19,5 mm
- Aanslag extra breed kader: 31,5 mm
- Min. grootte: L 100 x H 95 mm
- Max. grootte: L 2100 x H 2438 mm

25

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust
- Geïntegreerde watergoot
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan 			
lamellenwandsysteem ABF 33

34

Lamelafstand 33 mm

19,5

48

H

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Insectenwering in RVS/inox
met maaswijdte 4 x 3 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd
ijzer met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm
- Inbouwframe
- Inbouw- en bevestigingsbeugels
- Veerbeugels

Afwerking
- Brut aluminium – verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren

Verticale doorsnede

53,2

25

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar

L a Lma meell lleen rno or sot eor ss t e r s
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type AS 33

Horizontale doorsnede
L

Centrale ondersteuning voor roosters > à 1000 mm

25

25

25

L
Centrale ondersteuning voor roosters > à 1500 mm

LT =

Totale lengte= L + 50 mm
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Totale lengte= L + 78 mm
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type AC 70

Muurrooster met vaste aluminium lamellen

Muurrooster met vaste lamellen van verzinkt staal

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium muurrooster type AS 70 met vaste
aluminium lamellen

Omschrijving
Gegalvaniseerd ijzeren muurrooster type AC 70
met vaste lamellen

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Decoratieve afwerking
Bescherming tegen regeninslag
Binnen- of buitentoepassing

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Binnen- of buitentoepassing
Materiaal
Kader en lamellen gemaakt uit verzinkt staal

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit 6060-T5
aluminium

84

80

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Insectenwering in RVS/inox
met maaswijdte 4 x 3 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox
met maaswijdte 6 x 6 mm
- Inbouwframe

9

Totale hoogte = H + 78 mm

Lamellenafstand 70 mm

H

39

Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Hoge luchtdoorlaat
- Geïntegreerde watergoot, vogel- en
ongediertewering 13 x 13 mm
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan
lamellenwandsysteem ABF 70

Totale hoogte = H + 78 mm

Lamellenafstand 70 mm

87

9

25

73

39

54

89

15

93

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Insectenwering in RVS/inox
met maaswijdte 4 x 3 mm
- Ongediertewering in RVS/inox
met maaswijdte 6 x 6 mm
- Inbouwframe

Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 70 mm
- Inbouwdiepte: 84 mm
- Aanslag kader: 39 mm
- Min. grootte: L 200 x H 175 mm
- Max. grootte: L 3000 x H 2987 mm

Verticale doorsnede

40

Verticale doorsnede

39

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar

Watergoot

Horizontale doorsnede
39

Afwerking
- Verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op aanvraag

L a Lma meell lleen rno or sot eor ss t e r s
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type AS 70

Voordelen
- Robuust
- Hoge luchtdoorlaat
- Geïntegreerde watergoot, vogel- en
ongediertewering 13 x 13 mm
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan 			
lamellenwandsysteem GLP 70

Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 70 mm
- Inbouwdiepte: 80 mm
- Aanslag kader: 39 mm
- Min. grootte: L 200 x H 175 mm
- Max. grootte: L 3000 x H 2987 mm

Horizontale doorsnede
L

39

L
Centrale ondersteuning voor roosters >1500 mm

Centrale ondersteuning voor roosters >1500 mm

15
L

6

T. 046-4519197 • info@plsinternational.nl • www.plsinternational.nl

Totale lengte = L + 78 mm

54
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Kozijninbouw rooster type AV 33 CH
met vaste, niet doorzichtige, v-vormige aluminium lamellen

vaste, niet doorzichtige, v-vormige aluminium lamellen

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium muurrooster type AV 33 met vaste niet
doorzichtige v-vormige aluminium lamellen

Omschrijving
Aluminium kozijninbouw rooster type AV 33 CH met
v-vormige, niet doorzichtige, v-vormige lamellen

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Decoratieve afwerking
Bescherming tegen regeninslag, inkijk en indringen
Binnen- of buitentoepassing

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Decoratieve afwerking
Bescherming tegen regeninslag, inkijk en indringen
Binnen- of buitentoepassing

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium

48

24

10,5

Totale hoogte = H + 41 mm

Totale hoogte = H + 50 mm

Lamelafstand 33 mm

20,5

28,1

25

49

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar
Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd
ijzer met maaswijdte 13 x 13 mm
- vogel- en ongediertewering in RVS/inox
met maaswijdte 6 x 6 mm
Voordelen
- Snelle montage
- Specifiek rooster voor aluminium en pvc kozijnen
- Esthetisch en robuust
- Geïntegreerde watergoot
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan 			
lamellenwandsysteem ABF 33C
Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm
- Sponningsmaat: 20,5 mm
- Min. grootte: L 200 x H 132 mm
- Max. grootte: L 3000 x H 3045 mm

25

20,5

Voordelen
- Standaard lamellen
- Esthetisch en robuust
- Geïntegreerde watergoot
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan 			
lamellenwandsysteem ABF 33C
Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm
- Inbouwdiepte: 48 mm
- Aanslag kader: 25 mm
- Min. grootte: L 100 x H 94 mm
- Max. grootte: L 3000 x H 3007 mm

Verticale doorsnede

53,2

Lamelafstand 33 mm

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Insectenwering in RVS/inox
met maaswijdte 4 x 3 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd
ijzer met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox
met maaswijdte 6 x 6 mm
- Inbouwframe
- Inbouw- of bevestigingsbeugels
- Veerbeugels

Verticale doorsnede

H

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar

L a Lma meell lleen rno or sot eor ss t e r s
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type AV 33 Muurrooster met

Horizontale doorsnede
25

Horizontale doorsnede
L

Centrale ondersteuning voor roosters >1500 mm

25

Centrale ondersteuning voor roosters >1000 mm
20,5

20,5

Lengte = L

Totale lengte = L + 50 mm
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type LC 30

Kozijninbouw rooster met vaste aluminium lamellen

Muurrooster met vaste aluminium lamellen

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium kozijninbouw rooster type AS 33 CH met
vaste aluminium lamellen

Omschrijving
Aluminium muurrooster type LC 30 met vaste
aluminium lamellen

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Decoratieve afwerking
Binnen- of buitentoepassing

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Decoratieve afwerking
Binnentoepassing
Rookgas afvoer

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium
Verticale doorsnede

40
25

23

18

7,5

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar

H

Lamelafstand 30 mm

Voordelen
- Snelle montage
- Specifiek rooster voor aluminium en pvc kozijnen
Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 33 mm
- Sponningsmaat: 25 mm
- Min. grootte: L 200 x H 132 mm
- Max. grootte: L 3000 x H 3045 mm

Horizontale doorsnede

Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Hoge luchtdoorlaat
Technische gegevens
- Horizontale lamelafstand: 30 mm
- Inbouwdiepte: 43 mm
- Aanslag kader: 32 mm
- Min. grootte: L 100 x H 126 mm
- Max. grootte: L 1500 x H 1086 mm

Horizontale doorsnede
L

12

18

Totale hoogte = H + 57 mm

Accessoires
- Inbouwframe
- Inbouw- of bevestigingsbeugels
33

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer
met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox
met maaswijdte 6 x 6 mm
- Insectenwering in RVS/Inox
met maaswijdte 4 x 3 mm

Verticale doorsnede

H

Afwerking
- Brut aluminium
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen op verzoek leverbaar

L a Lma meell lleen rno or sot eor ss t e r s
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type AS 33 CH

18

Centale ondersteuning voor roosters > 600 mm
L

Centrale ondersteuning voor roosters >1000 mm
23

Totale lengte = L + 57 mm

10
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S P E C I F I C AT I E S

Accessoires

Technische details

Inbouwkaders
Verkrijgbaar voor schroef- en klembevestiging

Technische details Lamellenroosters

To

tal

To

Materiaal
Kader van aluminium extrusieprofielen vervaardigd
uit 6060-T5 aluminium
Strekmetalen gaas 28 x 14 mm

Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Hoge luchtdoorlaat

ng

+3

+4

2m

m

7m

m

B

te

te

Totale hoogte + 42 mm

(

Totale hoogte + 37 mm

B

B

Montagebeugels

Bevestiging middels
muuranker

Technische gegevens
- Inbouwdiepte: 34 mm
- Aanslag kader: 19,4 mm
- Min. grootte: L 100 x H 90 mm
- Max. grootte: L 1500 x H 1190 mm

Bovenaanzicht

Bevestiging middels
klemveer
Bovenaanzicht

Ongedierte / insectenwering
Horizontale doorsnede
L

Totale lengte = L + 39 mm

12

Inbouw lengtemaat rooster

H

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC
met maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer
met maaswijdte 13 x 13 mm
- Inbouwframe
- Inbouw- of bevestigingsbeugels
- Veerbeugels

e le

ng

Verticale doorsnede

Totale hoogte = H + 39 mm

Afwerking
- Brut aluminium
- Poedercoating in RAL kleuren

tal

e le

Inbouw hoogtemaat rooster

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Decoratieve afwerking
Binnentoepassing

B

Inbouwkader geschikt voor
AS 33 – AC 33 – AV 33 - LC 30 – AS 70 en AC 70
Materiaal: verzinkt staal

Omschrijving
Strekmetalen rooster met aluminium kader

A
A = afstand tussen lamellen

Strekmetalen rooster

L a Lma meell lleen rno or sot eor ss t e r s
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rs s t e r s
L a Lm

type GMD-A
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Rooster Lamel
A
B
type
afstand mm mm mm
AS33
33
20
29,5
AC33
33
20
19
AV33
33
15
29,5
AS33CH 33
20
36,5
AV33CH 20
10
36,5
AS70
70
50
42,5
AC70
70
50
40
LC30
30
30		
GMD-A			
19
A
Le
He
B
nl

Formule voor
Luchtdoorlaat S (m2)
A x (Le-2B) x (nl-1)
A x (Le-2B) x (nl-1)
A x (Le-2B) x (nl-1)
A x (L-2B) x (nl-1)
A x (L-2B) x (nl-1)
A x (Le-2B) x (nl-1)
A x (Le-2B) x (nl-1)
(A x Le) x nl + 0,006
(Le-2B) x (He-2B) x 0,7

= hoogte tussen lamellen (m)
= Inbouw lengtemaat rooster (m)
= Inbouw hoogtemaat rooster
= Aanslag kader (m)
= Aantal Lamellen

Voor meer informatie inzake drukverlies,
luchtdoorlaat en akoestiek verwijzen wij u
naar onze internetpagina:
www.plsinternational.nl
T. 046-4519197 • info@plsinternational.nl • www.plsinternational.nl
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Lamellenwandsysteem met vaste aluminium lamellen

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium lamellenwandsysteem type ABF 33 met
vaste aluminium lamellen

Omschrijving
Aluminium lamellenwandsysteem type ABF 33C
met vaste, niet doorzichtige, v-vormige aluminium
lamellen

Verticale doorsnede

Verticale doorsnede
8

▲

33

▲

▲

77,5

▲

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Decoratieve afwerking
Zicht afscherming van technische ruimtes en
klimaatsystemen
Balustrades

▲

▲

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium

45

Lamel
ondersteuning

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit 6060-T5
aluminium

Lamel
ondersteuning

▲

▲

Lamelafstand 33 mm

Lamelafstand 33 mm

▲

Hoogte
▲

119,5

▲

▲

▲

▲

33

Zware staander

Extra zware staander

33

▲

▲

77,5

▲

33

Lichte staander

▲

49.5

Extra zware staander

▲

▲

Lichte staander Zware staander

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC met
maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer
met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm

34

60

30

40

34

▲

▲

▲

▲
▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

82,25

▲

▲

40

Horizontale doorsnede

Horizontale doorsnede
Zware staanders

Lengte (max. lamellengte 6000 mm)
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Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Diverse montage mogelijkheden
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan
muurrooster AV33
Montageconstructies
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande
gevel- of achterconstructie
- Zware staanders voor montage gedeeltelijk tegen 		
reeds bestaande gevel of montage tussen vloer en 		
plafond. Bevestiging per max. 2000 mm
- Extra zware staanders als zelfdragende constructie. 		
Bevestiging per max. 3000 mm of max. 1500 mm 		
hoogte met alleen onderbevestiging

▲
▲

12

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

▲
▲

▲

Montageconstructies
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande
gevel- of achterconstructie
- Zware staanders voor montage gedeeltelijk tegen 		
reeds bestaande gevel of montage tussen vloer en 		
plafond. Bevestiging per max. 2000 mm
- Extra zware staanders als zelfdragende constructie		
Bevestiging per max. 3000 mm of max. 1500 mm 		
hoogte met alleen onderbevestiging

ABF zware
staander

▲

▲

Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Diverse montage constructies
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan
muurrooster AS33
- ABF33 met extra zware staander toe te passen
als zelfstaande constructie. Max. hoogte H: 1500 mm

ABF zware
staander

Hoogte

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
Accessoires
- Insectenwering in wit PVC met
maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer
met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag, inkijk en indringen
Decoratieve afwerking
Zicht en indring afscherming van technische ruimtes
en klimaat / airco systemen
Ballustrades

▲

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staander: 1000 mm
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met vaste, niet doorzichtige, v-vormige aluminium lamellen

Zware staanders
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type ABF 33

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1200 mm

Lengte (max. lamellengte 6000 mm)
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type ABF 88

Lamellenwandsysteem met vaste aluminium lamellen

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium lamellenwandsysteem type ABF 70 met
vaste aluminium lamellen

Omschrijving
Aluminium lamellenwandsysteem type ABF 88
met vaste aluminium lamellen

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Decoratieve afwerking
Zicht afscherming van technische ruimtes en
klimaatsystemen
Ballustrades

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Decoratieve afwerking
Zicht afscherming van technische ruimtes
Verticale doorsnede

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium. Dikte lamel 1,5 of 2 mm

Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Diverse montage mogelijkheden
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan 			
muurrooster AS70

ABF zware
staander

ABF zware
staander

Lamelafstand 86 mm

Hoogte

Lamelafstand 70 mm

Lamellen met
S-vorm leverbaar
(type S)

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit
6060-T5 aluminium. Dikte lamellen 1,5 mm
Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Lamel
ondersteuning

Hoogte

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC met
maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer
met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm

Verticale doorsnede

Lamel
ondersteuning

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC met
maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Vogel- en ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer
met maaswijdte 13 x 13 mm
- Vogel- en ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm
Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Diverse montage mogelijkheden

Lichte staander Zware staander

Extra zware staander

Lichte staander

Zware staander

Extra zware staander

Montageconstructies
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande
gevel- of achterconstructie
- Zware staanders voor montage gedeeltelijk tegen 		
reeds bestaande gevel of montage tussen vloer en 		
plafond. Bevestiging per max. 2000 mm
- Extra zware staanders als zelfdragende constructie. 		
Bevestiging per max. 3000 mm of max. 1500 mm 		
hoogte met alleen onderbevestiging
Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

Montageconstructies
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande
gevel- of achterconstructie
- Zware staanders voor montage gedeeltelijk tegen 		
reeds bestaande gevel of montage tussen vloer en 		
plafond. Bevestiging per max. 2000 mm
- Extra zware staanders als zelfdragende constructie. 		
Bevestiging per max. 3000 mm of max. 1500 mm 		
hoogte met alleen onderbevestiging
Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

Horizontale doorsnede

Horizontale doorsnede
Zware staanders

Lengte (max. lamellengte 6000 mm)
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Lamellenwandsysteem met vaste aluminium lamellen
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type ABF 70
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Zware staanders

Lengte (max. lamellengte 6000 mm)

T. 046-4519197 • info@plsinternational.nl • www.plsinternational.nl

17

type GLP 70

Lamellenwandsysteem met vaste gebogen aluminium lamellen

Lamellenwandsysteem met vaste gegalvaniseerd ijzeren lamellen

S P E C I F I C AT I E S

S P E C I F I C AT I E S

Omschrijving
Aluminium lamellenwandsysteem type ABF 100 met
vaste gebogen aluminium lamellen

Omschrijving
Gegalvaniseerd ijzeren lamellenwandsysteem type
GLP 70 met vaste gegalvaniseerd ijzeren lamellen

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Decoratieve afwerking
Zicht afscherming van technische ruimtes

Toepassing
Luchtinlaat of luchtuitlaat
Bescherming tegen regeninslag
Decoratieve afwerking
Zicht afscherming van technische ruimtes
Verticale doorsnede

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren

Lamel
ondersteuning
ABF zware
staander
Hoogte

Lamelafstand 70 mm

Lamel
ondersteuning

Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Diverse montage constructies
Montageconstructies
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande
gevel- of achterconstructie
- Zware staanders voor montage gedeeltelijk tegen 		
reeds bestaande gevel of montage tussen vloer en 		
plafond. Bevestiging per max. 2000 mm
- Extra zware staanders als zelfdragende constructie. 		
Bevestiging per max. 3000 mm of max. 1500 mm 		
hoogte met alleen onderbevestiging

Lichte staander Zware staander

Extra zware staander

Lichte staander

Zware staander

Extra zware staander

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC met
maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer met
maaswijdte 13 x 13 mm
- Ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm
Voordelen
- Esthetisch en robuust
- Diverse montage constructies
- Lamelvorm en lamelafstand identiek aan 			
muurrooster AC70
Montageconstructies
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande
gevel- of achterconstructie
- Zware staanders voor montage gedeeltelijk tegen 		
reeds bestaande gevel of montage tussen vloer en 		
plafond. Bevestiging per max. 2000 mm
- Extra zware staanders als zelfdragende constructie. 		
Bevestiging per max. 3000 mm of max. 1500 mm 		
hoogte met alleen onderbevestiging

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 100 mm variabele lamelafstand mogelijk
Horizontale doorsnede

Horizontale doorsnede
Zware staanders

Lengte (max. lamellengte 6000 mm)
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Materiaal
Lamellen – gegalvaniseerd ijzer, dikte 0,6 mm
Staanders – aluminium extrusieprofielen vervaardigd
uit 6060-T5 aluminium
Afwerking
- Thermisch verzinkt staal
- Poedercoating in RAL kleuren

ABF zware
staander

Hoogte

Accessoires
- Insectenwering in wit PVC met
maaswijdte 1,3 x 1,5 mm
- Ongediertewering in gegalvaniseerd ijzer met
maaswijdte 13 x 13 mm
- Ongediertewering in RVS/inox met
maaswijdte 6 x 6 mm

Verticale doorsnede

Lamelafstand 86 mm

Materiaal
Aluminium extrusieprofielen vervaardigd uit 6060-T5
aluminium. Dikte lamellen: 1,2 mm

T. 046-4519197 • info@plsinternational.nl • www.plsinternational.nl

Zware staanders
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type ABF 100

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen staanders: 1500 mm
- Vanaf 90 mm variabele lamelafstand mogelijk

Lengte (max. lamellengte 6000 mm)
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Montage middels beugel

Montage tussen 2 wanden
Slobgaten geschikt voor
M6 schroeven
M6 moer

beugel

Maximale afstand tussen
schroeven 500 mm

110

70

maximale staanderhoogte:
2000 mm

beugel

Ø8

maximale staanderhoogte:
2000 mm

15

70

Maximale afstand tussen
schroeven 500 mm

Directe montage middels beugels

100

schroef M6

Montageplaat
Zware staander

90
130

37
29

Directe montage middels zelftappers
(maximale diameter 4,8 mm) Gevel

Bevestiging Lamellenwandsystemen met zware staanders

Slobgat 25 x 7mm

17

33

7

Montage

middels zelftappers

middels

(maximale diameter

Gevel

Directe montage

Zware constructie verlengen

beugel

4,8 mm)

Montage

33

voorbeeld

Verbindingsplaat (2X)
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Bevestiging Lamellenwandsystemen met lichte staanders

RVS schroef
M6 x 12mm
7

33

17

Zware staander

20
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Berekening Luchtdoorlaat:

D

H

A

C

Rooster
type
ABF 33
ABF 33C
ABF 70
ABF 88
GLP 70

A = Afstand tussen lamellen

Montage middels beugel

maximale staanderhoogte: 1500 mm

maximale staanderhoogte: 3000 mm

Directe montage middels zelftappers
(maximale diameter 4,8 mm)

maximale staanderhoogte: 3000 mm

Technische informatie
Lamel
afstand mm
33
33
70
86
70

A
mm
20
15
50
65
50

B
mm
8
4
10
10
10

C
mm
6
9
5
5
7

Formule voor
Luchtdoorlaat S (m2)
A x (nl-1) x (C+D) x L
A x (nl-1) x (C+D) x L
A x (nl-1) x (C+D) x L
A x (nl-1) x (C+D) x L
A x (nl-1) x (C+D) x L0,7

Voor de formule geldt:
S = Luchtstroom (m²)
A = Afstand tussen de lamellen (m)
L = Lengte maat lamellenwandsysteem (m)
H = Hoogtemaat lamellenwandsysteem
nl = Aantal Lamellen
C = Afstand tussen bovenste lamel en
bovenkant staander (m)
D = Afstand tussen onderste lamel en
onderkant staander (m)

Voor meer informatie inzake drukverlies,
luchtdoorlaat en akoestiek verwijzen wij u
naar onze internetpagina:
www.plsinternational.nl

Bevestiging
Bevestiging
middels

middels
montageplaat

montageplaten
boven en onder
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Bevestiging lamellenwandsystemen met extra zware staanders

Lengtemaat L

22
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Surya zonwerende lamellensysteem – Verticale bevestiging

S P E C I F I C AT I E S

161,5

Bevestigings
beugel

U-vormige staander

2Ø

Overzicht lameltypen

Lamelhouder

BS 120

44

Lamelhouder

Systeemopbouw zware staander

23

120

150

172,1
45,6
45,6

BS 120D

Lamel

40

bevestigingsvork
Afdekkapje

120

Bevestigingsvork

Lamel

44

Afdekkapje

,

33,5

Lamelhouder

Standen
De types BS200, BS300, BS350 en BS400 zijn door
middel van de Lamelhouder en de bevestigingsvork in
5 verschillende standen te monteren. De standen
variëren tussen 0° en 60° in stappen van elk 15°.

Systeemopbouw extra zware staander
214,1
124,1
87,6
82

15°

Extra zware
staander

110

45°

Technische gegevens
- Max. afstand tussen de dragers bedraagt 2500 mm, e.e.a. 		
steeds afhankelijk van de specifieke weersomstandigheden
ter plaatse

Bevestigingsbeugel

30°

Systeemopbouw
Staanders:
- U-vormige staanders (47 x 27 mm) welke tegen een gevelof achterconstructie bevestigd worden
- Lichte staanders voor montage tegen bestaande constructies
- Zware staanders met boven- en onderbevestiging, met een
maximale hoogte van 1500 mm
- Extra zware staanders constructies
- Zware staanders met boven- en onderbevestiging, met een
maximale hoogte van 2000 mm
Lamelhouder die samen met een bevestigingsvork,
een eenvoudige hoekaanpassing mogelijk maakt in 4
stappen van 0° tot 45°
Lamellen in de volgende types:
- BS120: 120 x 23 mm,
- BS120D: 120 x 23 mm,
- BS200: 200 x 35 mm
De uiteinden van de lamellen worden voorzien van afdekkappen

Lichte staander

Bevestigings
vork

23

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie en houtmotief, 		
op verzoek leverbaar

12

U-vormige staander

Toepassing
Het Surya systeem kan zowel verticaal als horizontaal
geplaatst worden aan een gevelfaçade, tussen twee muren/
constructies of aan een dakconstructie.

Materiaal
Surya zonwerende lamellen zijn gemaakt van geëxtrudeerde
ellipsvormige aluminium profielen. De lamellen worden door
lamelhouders technisch of architectonisch in de juiste
positie gemonteerd.

53,5
17

Bevestigingsplaat

35
27

Omschrijving
Het Surya zonwerende lamellensysteem beschermt gevels en
gebouwen tegen zonnestraling zonder aan lichtopbrengst in
te boeten. Meer comfort in combinatie met energiebesparing.

Bevestiging
Het gepatenteerde ophangsysteem biedt de mogelijkheid
om de lamellen in 4 verschillende vaste posities te bevestigen,
te bepalen naar de stand van de zon. De juiste instelling dient
vooraf bepaald te worden.

143,5

71,5

4 Ø 10

150

24

Systeemopbouw lichte staander

Systeemopbouw U-vormige staander
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type BS120 & BS120D

Bevestigings
plaat
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Surya zonwerende lamellensysteem – Verticale bevestiging

Systeemopbouw
- U-vormige staanders (47 x 27 mm) welke tegen een
gevel- of achterconstructie bevestigd worden
- Lamelhouder die samen met een bevestigingsvork, 		
een eenvoudige hoekaanpassing mogelijk maakt in
5 stappen van 0° tot 60°
- Lamellen in de volgende types:
- BS200: 200 x 35 mm
- BS300: 300 x 48 mm
- BS350: 350 x 50 mm
- BS400: 400 x 59 mm
De uiteinden van de lamellen worden voorzien van
afdekkappen

295,5

Bevestigingsplaat

35

35

200

BS 300
Bevestigingsvork
48

300

BS 350
Lamel

444,5

50

350

BS 400
Lamelhouder

493,5

Afdekkap

59

59

400

Lamelhouder

Bevestigingsvork
67

Montage lamellen langer dan 6 meter:
Lamellen met een doorgaande lengte van meer dan 6 meter
worden door middel van PVC bevestigingsstukken aan
elkaar gekoppeld en middels een dubbele bevestigingsvork
in de lamelhouder vastgezet.

Prefab montage:
De BS zonwerende lamellen kunnen middels
montagestrips als 1 geheel worden geplaatst.
De Prefab montagestrips zijn zowel geschikt
voor horizontale als verticale montage.

120

43

141

80

Dubbele bevestigingsvork
80mm

40

Standen
De types BS200, BS300, BS350 en BS400 zijn door
middel van de Lamelhouder en de bevestigingsvork in
5 verschillende standen te monteren.
De standen variëren tussen 0° en 60° in stappen van elk 15°.

PVC verbindingsstuk

45°

Technische gegevens
- Maximale afstand tussen de U-vormige dragers 		
bedraagt 2500 mm, e.e.a. steeds afhankelijk van de 		
specifieke weersomstandigheden ter plaatse

60°

26

U-vormige staander

394,5

Materiaal
Surya zonwerende lamellen zijn gemaakt van
geëxtrudeerde ellipsvormige aluminium profielen.
De lamellen worden door lamelhouders technisch of
architectonisch in de juiste positie gemonteerd.
Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie
en houtmotief, op verzoek leverbaar

182,1
95,6

15°

Bevestiging
Het gepatenteerde ophangsysteem biedt de
mogelijkheid om de lamellen in 5 verschillende vaste
posities te bevestigen, te bepalen naar de stand van de
zon. De juiste instelling dient vooraf bepaald te worden.

27

30°

Toepassing
Het Surya systeem kan zowel verticaal als horizontaal
geplaatst worden aan een gevelfaçade, tussen twee
muren/constructies of aan een dakconstructie.

BS 200

48

Omschrijving
Het Surya zonwerende lamellensysteem beschermt
gevels en gebouwen tegen zonnestraling zonder
aan lichtopbrengst in te boeten. Meer comfort in
combinatie met energiebesparing.

Systeemopbouw

50

S P E C I F I C AT I E S

Overzicht lameltypen
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Bevestigingsplaat voor het onder een hoek
monteren van BS200 – BS300 – BS350 en BS400
lamellen
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type BS200 - BS300 - BS350 - BS400

27

BS120 - BS200 - BS300 - BS350 - BS400

Surya zonwerende lamellensysteem – Horizontale bevestiging

S P E C I F I C AT I E S
Omschrijving
Het Surya zonwerende lamellensysteem BS100 kan
in een horizontale toepassing dienst doen als luifel
en/of als decoratief gevelelement.
Bevestiging vindt onder de dragers plaats.

Systeemopbouw

Systeemopbouw horizontale bevestiging tussen dragers

Bevestigingsplaat

Extra zware drager

Verbindingsstuk

BS100 Lamel
Afdeklijst

Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie
en houtmotief, op verzoek leverbaar

160
100

Bevestigingsplaat

Afdekkapje

Drager

200

Afdekkapje

140
ø 11

Afdekkapje

Horizontale doorsnede
110
20 70 20
15

Koppelstuk
Afdeklijst

110
140

Lamel ( alle types)

Diameter gat ø 10.5
Maximale afstand dragers 1500 mm

Technische gegevens
- Maximale lengte van de dragers bedraagt 1200 mm
- Maximale afstand tussen de dragers bedraagt
1500 mm e.e.a. steeds afhankelijk van de
specifieke weersomstandigheden ter plaatse

Systeemopbouw horizontale bevestiging onder dragers

Maximale lengte lamellen en afdeklijst = 6000 mm

160
100

Bevestigingsplaat

Verticale doorsnede

Drager
Afdekkapje

Totale lengte

140
200
ø 11

Lengte staander =Totale lengte + 21mm

5

16
Afdekkapje
Lamelhouder
Koppelstuk
Afdeklijst

bevestigingsvork

48 mini
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Afwerking
- Naturel geanodiseerd
- Poedercoating in RAL kleuren
- Overige afwerkingen, zoals kleuranodisatie
en houtmotief, op verzoek leverbaar
Systeemopbouw
Staanders:
- Dragerprofiel (180 x 50 mm) welke tegen een gevelof achterconstructie bevestigd worden

15

Systeemopbouw
- Dragerprofiel (40 x 82 mm) welke tegen een gevelof achterconstructie bevestigd wordt
- Lamelbevestiging, middels een lamelhouder die
onder de drager vastgeklikt wordt
- C-vormig lameltype BS100
- De uiteinden van de dragers worden afgewerkt
met een afdeklijst

Lamelhouder
Kunststof afdekkap

S P E C I F I C AT I E S
Omschrijving
Het Surya zonwerende lamellensysteem kan in een
horizontale toepassing dienst doen als luifel
of als decoratief gevelelement
Bevestiging kan op 2 manieren plaatsvinden:
- Bevestiging tussen de dragers
- Bevestiging onder de dragers
De horizontale bevestiging is mogelijk voor de
lameltypen BS120, BS200, BS300, BS350 en BS400

Bevestigingsplaat afdeklijst

79

28

Surya zonwerende lamellensysteem – Horizontale bevestiging

Afdekkapje

Lamelbevestiging:
- Middels een bevestigingsplaat in het midden van
de drager
- Middels een lamelhouder die samen meteen
bevestigingsvork onder de drager bevestigd wordt
Deze oplossing maakt een eenvoudige 			
hoekaanpassing mogelijk in 5 stappen van 0° tot 60°
- Lamellen in de volgende types:
- BS120: 120 x 23 mm
- BS200: 200 x 55 mm
- BS300: 300 x 48 mm
- BS350: 350 x 50 mm
- BS400: 400 x 59 mm
De uiteinden van de lamellen worden voorzien van
afdekkappen
De uiteinden van de dragers worden afgewerkt met
een afdeklijst of afdekkapjes
Technische gegevens
- Maximale lengte van de dragers bedraagt 1500 mm
- Maximale afstand tussen de dragers bedraagt
2500 mm e.e.a. steeds afhankelijk van de 			
specifieke weersomstandigheden ter plaatse
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type BS100

Lamel ( alle types)

Lamelafstand
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Surya zonwerende lamellensysteem - Gemotoriseerde bediening

S P E C I F I C AT I E S

Systeemopbouw met gemotoriseerde bediening

Omschrijving
Het Surya zonwerende lamellensysteem kan ook met
een gemotoriseerde bediening worden uitgevoerd.
De gemotoriseerde bediening maakt het systeem
uitermate flexibel en comfortabel.
Zo kan men zowel in de winter als in de zomer
optimaal gebruik maken van de stand van de zon.
Efficiency gegarandeerd.
Het gemotoriseerde systeem kan worden
toegepast in combinatie met de lameltypen
BS200, BS300 en BS400.
Afhankelijk van het gebruikte type kan bijna volledige
schaduw gerealiseerd worden. Het systeem kan
zowel horizontaal als verticaal toegepast worden.
Systeemopbouw
- De lamellen worden in een speciaal frame geplaatst 		
welk ervoor zorgt dat de lamellen rond hun as 		
kunnen draaien. Dit frame wordt vervolgens op een 		
achterconstructie of aan de gevel bevestigd.
- De lamellen worden onderling verbonden.
Een 24 Volt RVS motor zorgt voor de draaiing van
de lamellen in de juiste positie. Het systeem kan zowel
met afstandsbediening als manueel bediend worden.
De lamellen bewegen met een snelheid van
6 mm/sec.
Technische gegevens
- Maximale hoogte van gemotoriseerde systeem 		
bedraagt 6000 mm
- Maximale afstand tussen de dragers bedraagt
2500 mm e.e.a. steeds afhankelijk van
de specifieke weersomstandigheden ter plaatse

Algemene Voorwaarden
PLS INTERNATIONAL B.V. is statutair gevestigd te Sittard en
kantoorhoudende te (6136KT) Sittard, aan de Nusterweg 71.
Gedeponeerd op 8 juli 2002 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
Zuid-Limburg onder nummer 14018844.

het bedrag dat PLS bij de heenzending aan de leverancier in rekening heeft gebracht c.q.
haar door haar transporteur in rekening is gebracht.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PLS International B.V.,
hierna te noemen: “PLS” en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen schriftelijk is
afgeweken.
ARTIKEL 2 - OFFERTES
De door PLS gemaakte offertes zijn geldig dertig dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde
prijzen zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten, tenzij anders aangegeven.
ARTIKEL 3 – LEVERING
3.1 Levering geschiedt af fabriek c.q. magazijn van PLS. Het transport geschiedt voor rekening van PLS indien dit
in de offerte dan wel in de prijslijst is aangegeven. Het risico van tenietgaan en/of beschadiging, diefstal etc.
van de te leveren zaken tijdens het transport is echter altijd voor risico van de koper.
3.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd
dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in
dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
ARTIKEL 4 - LEVERTIJD
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige aflevering dient de koper PLS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en alsnog een redelijke termijn te
stellen voor levering.
ARTIKEL 5 - DEELLEVERINGEN
Het is PLS toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet, indien een deellevering
geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is PLS bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.
ARTIKEL 6 - TECHNISCHE EISEN ETC.
De door PLS te leveren artikelen zijn, voorzover noodzakelijk, CE gecertificeerd en voldoen aan de in de offerte
omschreven technische eisen binnen de gebruikelijke toleranties.
ARTIKEL 7 - GARANTIE
7.1 PLS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten
gedurende een periode van één jaar na levering.
7.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel/
vervanging van de zaak, zulks ter beoordeling van PLS.
7.3 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste
behandeling wordt onder meer verstaan: schade ten gevolge van het niet in acht nemen van de
gebruikershandleiding, schade ten gevolg van normale slijtage; overbelasting en onoordeelkundig gebruik
ARTIKEL 8 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1 De door PLS geleverde zaken blijven het eigendom van PLS tot dat de koper alle navolgende verplichtingen
uit alle met PLS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
-de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door PLS eventueel te
verrichten diensten;
-eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van een (de) koopovereenkomst(en).
8.2 Door PLS afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in
het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de
zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
8.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is
PLS gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper
of derden, die de zaak voor de koper houden, weg te halen of te doen halen. De koper is verplicht hiertoe
alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
8.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is de koper verplicht PLS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
8.5 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering, op
eerste verzoek van PLS, ter inzage te geven;
8.6 De koper verplicht zich op eerste verzoek van PLS:
-alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verpanden aan PLS op de manier, die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het
Burgerlijk Wetboek;
-de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van 		
onder eigendomsvoorbehoud door PLS geleverde zaken te verpanden aan PLS op de manier, die
wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek;
-de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van PLS;
-op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die PLS ter bescherming van
haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in
de normale uitoefening van zijn bedrijf.
ARTIKEL 9 - GEBREKEN; KLACHTEN
9.1 De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-of de juiste zaken zijn geleverd;
-of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen
met hetgeen overeengekomen;
-Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen technische eisen.
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen vijf werkdagen na
ontdekking schriftelijk aan PLS te melden.
9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen vijf werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen één jaar
na aflevering, schriftelijk te melden aan PLS.
ARTIKEL 10 - PROCEDURE BIJ KLACHTEN
Indien de koper meent dat sprake is van een ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefout, dan dient hij dit
binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk te melden aan PLS en de geleverde zaken omgaand voor
zijn rekening en risico terug te zenden aan PLS.Na ontvangst van de melding zendt PLS vervangend materiaal
naar de koper. De kosten van vervangend materiaal worden op normale wijze in rekening gebracht. Mocht na
onderzoek blijken dat er sprake is van een ontwerp-, materiaal- dan wel fabricagefout wordt de rekening voor
het aanvullende materiaal en de daarmee verbandhoudende transportkosten alsnog gecrediteerd. In dat geval
vergoedt PLS eveneens de transportkosten terzake van het terugzenden van materiaal, echter ten hoogste tot
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ARTIKEL 11 - BETALING
11.1 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere
betalingstermijn is overeengekomen
-door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van PLS;
-door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur aangegeven 		
rekeningnummer ten name van PLS International BV te (6136 KT) Sittard, Nusterweg 71. Na 		
het verstrijken van dertig dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van wettelijke rente + 2%.
11.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen
van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
11.3 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 		
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al
vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.4 Partijen sluiten over en weer het recht op verrekening en opschorting nadrukkelijk uit (artikel 6:52 e.v.
en artikel 6:127 e.v. Burgerlijk Wetboek)
ARTIKEL 12 - INCASSOKOSTEN
12.1 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Deze
kosten worden forfaitair bepaald op 10% van de verschuldigde hoofdsom. Indien PLS aantoont hogere
kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
12.2 De koper is jegens PLS de door PLS gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij
deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien PLS en de koper met betrekking tot een overeenkomst
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een
rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in
het ongelijk wordt gesteld.
ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Iedere aansprakelijkheid van PLS is beperkt tot een bedrag van maximaal twee maal de factuurwaarde
van de levering waaruit de betreffende aansprakelijkheid voortvloeit.
13.2 PLS is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als
geregeld in artikel 9 juncto artikel 10 van deze voorwaarden.
2. PLS is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van PLS, of haar 		
leidinggevenden/ondergeschikten.
3. PLS is, indien er sprake is van een gebrek in geleverde zaken, nimmer aansprakelijk voor enige 		
gevolgschade, zoals bedrijfsschade, die de koper lijdt door het gemis van apparatuur/artikelen 		
gedurende enige tijd.
13.3 Indien ter kennis van de koper komt, dat zich met een door PLS geleverde zaak een voorval voordoet,
dat leidt tot productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 185 e.v. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek,
dient de koper hiervan omgaand, doch uiterlijk op de eerste werkdag dat hij van het voorval kennis krijgt,
per telefax of telegram bericht te geven aan PLS, onder zo nauwkeurig mogelijke opgave van type van
het apparaat/artikel en de omstandigheden waaronder het feit zich heeft voorgedaan.
13.4 Indien de koper nalaat aan PLS bericht te geven conform het vorige lid, verbeurt hij een boete van
Euro 2.500,--, onverminderd het recht van PLS om, indien de daadwerkelijke schade die hij lijdt ten
gevolge van het niet-melden van het voorval hoger is, de daadwerkelijke schade te verhalen.
13.5 De koper is, indien zich een voorval als bedoeld in het vorige lid voordoet, verplicht het gebruik
van alle vergelijkbare apparatuur/artikelen (apparatuur/artikelen met hetzelfde catalogusnummer)
onmiddellijk te staken en deze voor controle terug te zenden naar PLS, dan wel een naar keuze van PLS
technisch deskundige in de gelegenheid te stellen ter plaatse poolshoogte te nemen, dan wel een door
PLS aangewezen deskundige derde in de gelegenheid te stellen de apparaten te onderzoeken.
13.6 Indien de koper de verplichting onder 13.2 t/m 13.3 niet nakomt en er doet zich hernieuwd een voorval
voor als bedoeld in artikel 13 lid 2 met een apparaat/artikel met hetzelfde catalogusnummer, dient de
koper PLS tegen aanspraken van derden ter zake te vrijwaren.
13.7 Indien de koper de zaken niet voor haar bedrijfsvoering gebruikt, doch er sprake is van wederverkoop
aan bedrijven of particulieren, dient de koper verkoop van zaken met hetzelfde catalogusnummer
als de zaak die de schade heeft veroorzaakt onmiddellijk te staken en de afnemers, die zaken uit 		
dezelfde serie hebben ontvangen onmiddellijk van het voorval op de hoogte te stellen en PLS tevens
in de gelegenheid te stellen al het mogelijke te doen de veiligheid van de zich in voorraad bevindende
producten en de reeds onder de afnemers verspreide producten te onderzoeken, conform de in het
vorige lid gegeven regeling. De artikelen 13.3 en 13.5 zijn van overeenkomstige toepassing.

m eenn
ee
V o oVo
r w ao
a rrdw
e na a r d e n
A l gA leg em

n we
e rree
n dnedl ae
m ella
l em
n s yes tlel m
Z o Znow
eenn s y s t e m e n

type BS200 – BS300 – BS400

ARTIKEL 14 - OVERMACHT
14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen
en die niet aan PLS zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de
nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere
bedrijven dan die van PLS; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van PLS; een algemeen
gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden,
waarvan PLS afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
14.2 PLS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 		
nakoming hindert, intreedt nadat PLS haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van PLS opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door PLS niet mogelijk is langer duurt
dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
14.4 Indien PLS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
ARTIKEL 15 - GESCHILBESLECHTING
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen
koper en PLS, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Maastricht. PLS blijft
echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.
ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen PLS en de koper is Nederlands recht van toepassing volgens het Nederlands
Burgerlijk Wetboek en derhalve met uitsluiting van het Koopverdrag van Wenen of enig ander internationaal
verdrag, waarbij (onder meer) de internationale handelskoop wordt geregeld en Nederland te eniger tijd
partij is of zal worden.
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