De Triaflex is een licht aluminium driehoekprofiel, speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig samenstellen van doekframes. Het
is een totaal nieuw type doekframe systeem die voor vele toepassingen te gebruiken is.
Door het unieke koppelsysteem, waarbij de
hoek- en verlengkoppelingen in het profiel
weggewerkt zitten krijgt dit systeem een
luxe en strakke uitstraling. Daarnaast is het
grote voordeel van het profiel de stijfheid,
waardoor er nog maar de helft van de beugels nodig zijn t.o.v. de ronde 48 mm buizenframes; het profiel heeft namelijk maar
om de 3 meter een beugel nodig.

Triaflex 60

Triaflex 40

De Triaflex 60 is goed te combineren met de
Sirius of Pulsar lichtkoof en is met groef verkrijgbaar. De groef in het profiel kan gebruikt
worden met het unieke Smart-Fix spansysteem,
maar kan ook gebruikt worden ten behoeve
van een bord of plaat (maximaal 3 mm dikte).

De Triaflex 40 is de kleinere versie van de Triaflex 60, maar heeft dezelfde eigenschappen en
is voor verschillende toepassingen te gebruiken.

Het profiel is naast de wanduitvoering ook te
leveren als een vrijstaand systeem met onder
andere Triton staanders.

Ook dit profiel is goed te combineren met de
Sirius of Pulsar lichtkoof en kan gebruikt worden in combinatie met het unieke Smart-Fix
spansysteem of met een bord of plaat (maximaal 3 mm dikte).

Smart-Fix
Naast het standaard profiel is de Triaflex 60 en 40 te verkrijgen met groef. Het profiel met groef is
speciaal ontworpen voor het inwendig RVS spansysteem: Smart-Fix. De roesvast stalen spanveren
kunnen snel en eenvoudig in de groef van het profiel worden geklikt. Het resultaat is een nog
strakkere presentatie doordat de gebruikte veren grotendeels in het frame verdwijnen en vrijwel
onzichtbaar zijn, bovendien loop het doek door tot bijna tegen het frame.

Kenmerken:
•
•
•
•
•
•
•

Sterk driehoekprofiel
Minder beugels nodig
Snelle montage en minimale beschadiging aan de gevel
Inwendige koppelingen
Vrijwel onzichtbaar RVS spansysteem:
Smart-Fix
Talrijke mogelijkheden: zuil, doekframe,
banner etc.
Uit te voeren met Sirius of Pulsar lichtkoof

MONTAGEHANDLEIDING TRIAFLEX
Bepaal de juiste plaats voor het frame, houdt rekening met voegen of damwandprofiel.
In geval van een Pulsar lichtkoof controleer waar de stroomtoevoer vandaan komt.
Bij een Triaflex 40 is de maximale beugelafstand 2 meter.
Bij een Traiflex 60 is de maximale beugelafstand 3 meter.
Bepaal de afstand tussen de beugels.
Bij meer dan 2 beugels; deze gelijkmatig verdelen.
Begin en eindig op 50cm van de zijkanten van het
frame.
Hang de bovenligger in de bovenste beugels.
Borg het frame stevig aan de beugels.

max
2
max 3 mtr
mtr

Schuif de hoekverbinder in het Triaflex profiel.
Steek beide excentrische asjes in de gaten, met
de PIJL naar de hoek wijzend. Daarna één asje
aandraaien, vervolgens de tweede handvast
aandraaien. Tijdens het aandraaien, de asjes iets
aandrukken in het gat.

Monteer beide zijkanten. Als laatste de onderste
ligger inschuiven. Klik de onderste beugels aan de
ligger en schroef de beugels vast aan de gevel.
Bij frames hoger dan 2 mtr dienen er ook beugels
(aantal is afhankelijk van de hoogte) aan de
zijkanten bevestigd te worden.

Steek de Smart-Fix spanhaken in het frame.
Deze passen maar op 1 manier in de groef
met de opening van de haak aan de binnenzijde.

Het doek gelijkmatig in het frame spannen.
Bij grote doeken dienen er van links naar rechts
om de meter een haak gebruikt te worden om
het doek te ondersteunen.
Bij te veel wind is het niet verstandig om het
doek in het frame te hangen.

1
2
4

3

Let op:
Controleer of de doekmaat binnen de doektolerantie ligt. Een te groot doek hangt
niet strak en kan er uitwaaien. Een compleet foto verslag van de montage is te zien
op www.smart-fix.nl
Deze montagehandleiding is bedoeld als richtlijn. U bent als signmaker / uitvoerder altijd zelf verantwoordelijk voor de montage.
Smart-Sign B.V. sluit alle aansprakelijkheid m.b.t. (vervolg)schade uit. Typefouten voorbehouden.
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Triaflex 40 frame
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Triaflex 60 frame
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TECHNISCHE GEGEVENS
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