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Het bouwproduct – geëxtrudeerde staven, 
buizen en profielen uit aluminiumlegeringen – 
werd geschrapt van de bouwvoorschriftenlijst. 
Daardoor vervalt de basis voor de 
conformiteitsmarkering van de BUG-
systeemprofielen. Er komt geen afzonderlijke 
CE-markering voor de afgebeelde BUG-
systeemproducten. Deze producten kunnen 
echter worden gebruikt in eindproducten zoals 
ramen en vliesgevels waarvoor een CE-
markering is vereist. 

 
 
 

The construction product – extruded bars, tubes 
and profiles made of aluminium alloys – was 
deleted from the building regulation list. 
Therefore, the basis for the mark of compliance 
for BUG system profiles no longer applies. An 
exclusive CE mark is not planned for the BUG 
system products shown. However, these products 
may be used in finished products such as 
windows and facades, for which a CE mark is 
stipulated. 

 
Deze brochure vervangt alle eerder 
gepubliceerde documenten. 

Onder voorbehoud van technische wijzigingen. 
Alle gegevens zonder garantie. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of 
andere fouten. 

 

ST Extruded Products Germany GmbH 
Systembereich BUG Alu-Systemtechnik, 
Bergstraße 17, 88267 Vogt, Germany. 

Alle rechten voorbehouden. 
Dit document is auteursrechtelijk beschermd. 
Elk gebruik dat buiten de wettelijk geregelde 
gevallen valt, moet schriftelijk worden 
goedgekeurd. 

This brochure replaces all previous documents. 
Subject to technical changes. No 
responsibility is taken for the correctness of 
this information. 
No liability for misprint and falsity. 

 
ST Extruded Products Germany GmbH 
System department BUG Alu-
Systemtechnik, Bergstrasse 17, 88267 
Vogt, Germany. 
All rights reserved. 
The document is protected by copyright. Any 
usage besides the statutory regulated cases 
must be approved in writing. 
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Voor het BUG-verandasysteem zijn 
proefrapporten beschikbaar wat betreft 
voegdoorlaatbaarheid, slagregendichtheid 
en windbestendigheid. 

 
 

Veranda's uit hout-aluminium 
 

 
 

BUG Veranda’s – om op elk moment van de dag 
van de zon te kunnen genieten! 
Met het hout-aluminium verandasysteem 
serie 50 / 55 / 75 van BUG kunt u genieten van 
uw terras of balkon, ongeacht het weer. Dit 
verandasysteem zorgt enerzijds voor een 
aangename woonsfeer en anderzijds voor een 
veilige omgeving en optimaal gebruik van 
zonne-energie. Ook geluiden van buitenaf 
worden op een doeltreffende manier 
gereduceerd. Er zijn nauwelijks beperkingen 
wat betreft de vorm, structuur of de kleuren. 
Alle systeemonderdelen zijn nauwkeurig op 
elkaar afgestemd, wat een belangrijk voordeel 
is tijdens de bouw van de veranda en een lange 
levensduur garandeert. 

 
Systeemdetails 
 Houten profielen zorgen voor de 

vormvastheid 
 Goede thermische isolatie Uf = 1,6 W/(m2K) 
 Tussen glas en dichting wordt de druk 

geregeld door afstandhouders 
 Vormstabiele glassponningen dankzij 

basisprofielen 
 Geschikt voor glasdiktes van 6 mm tot 

58 mm 
 Doelgerichte afvoer van het condensatiewater 

d.m.v. speciaal afdichtingssysteem 
 De ventilatie van de glassponning is zonder 

extra maatregelen gewaarborgd 
 Glasafdichting met draad 
 Dichtingen aan de buitenkant met silicone 

of EPDM 
 Afdichtingssystemen ontworpen voor 

zelfreinigende beglazing en polycarbonaat- of 
PMMA-platen 

 Geen doorgaande schroef van buitenaf 
doorheen de houten structuur 

 Gemakkelijke integratie van 
openingselementen 

 
 

Gebruik en toepassingsgebied 
Het BUG-verandasysteem van de serie 50 / 
55 / 75 is geschikt voor niet-verwarmde en 
verwarmde glazen aanbouwen aan woningen 
tot twee verdiepingen. 
Opdat een veranda goed functioneert, is het 
belangrijk de vochtigheid die in dit 
microklimaat ontstaat gecontroleerd af te 
voeren. Het microklimaat ontstaat aan de ene 
kant door het aangrenzende ruimteklimaat en 
aan de andere kant door het buitenklimaat. 
Er wordt daarom aangeraden om ten minste 
10% van de glasoppervlakte als openings-
elementen te plannen. 
Al naargelang het gebruik van de veranda 
kan in de koude maanden van het jaar een 
vorming van condensatiewater – dat vooral te 
wijten is aan het percentage luchtvochtigheid 
in de ruimte – niet worden vermeden. Om de 
hoeveelheid condensatiewater te beperken, 
raden we aan om warmtewerend glas te 
gebruiken met geoptimaliseerde 
glasrandverbinding. 
Bij een verwarmde glasaanbouw met 
woonruimteklimaat, zijn de constructieve 
eisen gelijk aan die van een vensteropening. 
Op die manier worden ook de wettelijke 
bepalingen voor energiezuinigheid 
gerespecteerd. 
Glazen gevels over meerdere verdiepingen als 
doorgaande gordijngevels worden beschouwd 
als buitenmuur van een gebouw. 
In dit geval moet in principe het dampdichte 
BUG-gevelsysteem met veldgewijze scheiding 
worden toegepast. 
Bij aangrenzende onderdelen uit metaal moet 
de geschiktheid worden nagegaan, aangezien 
metalen zoals koper niet samen met 
aluminium mogen worden gebruikt. 

Technische voorschriften, DIN-normen 
Profielen en systeemonderdelen van BUG 
kunnen maar betrouwbaar functioneren 
wanneer de technische voorschriften en 
relevante normen alsook de richtlijnen voor de 
constructie en vervaardiging van veranda’s 
worden gerespecteerd. 
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De voorgeschreven houten bindbalk kan in drie 
breedtes – 50 mm, 60 mm en 80 mm – worden 
uitgevoerd. 

 
 

 
Bij zelfreinigend glas moet rekening worden 
gehouden met de brochure V.04 „Zelfreinigend 
glas in de raam- en vliesgevelbouw” van het 
VFF. Dit mag alleen worden geplaatst met 
goedgekeurde afdichtingsprofielen en 
afdichtingsmiddelen. Voor dakbedekkingen uit 
polycarbonaat- of PMMA-platen mag voor alle 
series uitsluitend afdichting 740 500 voor de 
beglazing binnen worden gebruikt, in 
combinatie met siliconenkit aan de buitenkant. 
Keuze van profielen en systeemonderdelen 
De profielen en systeemonderdelen van BUG 
bestaan in verschillende uitvoeringen. De 
juiste keuze van de profielen en systeem-
onderdelen hangt af van het gebruiksdoel en 
de concrete montagesituatie aan het gebouw. 
Deze keuze ligt dan ook volledig in de handen 
van het bedrijf dat de veranda plaatst. De in 
onze brochure opgenomen tekeningen kunnen 
geen rekening houden met alle mogelijke 
omstandigheden, maar tonen enkel de 
precieze afmetingen van onze profielen en 
bevatten afzonderlijke verwerkingsinstructies 
die moeten worden nageleefd. Ze mogen dan 
ook niet worden beschouwd als instructies 
voor de installatie van veranda’s. 
Gebruik van de systeemonderdelen 
De hier gedocumenteerde systeemonderdelen 
zijn in hun gebruik op elkaar afgestemd. Er 
wordt uitdrukkelijk op gewezen dat een 
behoorlijk functioneren niet kan worden 
gegarandeerd wanneer in de plaats van 
originele systeemonderdelen van BUG 
onderdelen van andere fabrikanten worden 
gebruikt. 
Technische eigendomsrechten 
Zowel het merk als het patent van de 
BUG-producten is juridisch beschermd. 
 
 

Verwerkingsinstructies 
De onderstaande verwerkingsinstructies moeten bij 
de installatie worden nageleefd. Deze instructies zijn 
gebaseerd op onze huidige kennis en ervaringen. 
Bovendien moeten de toepasselijke normen en 
richtlijnen alsook de verwerkingsrichtlijnen van 
andere toeleveranciers, bijvoorbeeld van 
afdichtingsmiddelen, glas enzovoort, worden 
gerespecteerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door ongepast gebruik. Bij 
herstelwerkzaamheden moet de geschiktheid van 
reeds gebruikte profielen en systeemonderdelen 
worden nagekeken. 

Houten gedeelte 
Het houten gedeelte van een veranda moet door een 
vakman worden uitgevoerd, die vertrouwd is met de 
vastgelegde technische voorschriften op het gebied 
van raam- en vliesgevelbouw. De houten profielen en 
hun verbindingen moeten overeenkomstig de 
constructieve en statische eisen worden vervaardigd, 
moeten qua kwaliteit voldoen aan de relevante 
normen en richtlijnen voor buitengebruik en moeten 
als maatvaste onderdelen van een geschikte 
oppervlaktebescherming worden voorzien. We raden 
aan om hout te gebruiken dat afkomstig is van 
duurzame bosbouw. Voor de montage van de 
aluminium basisprofielen moeten de houten profielen 
zelf, net als de verbindingsgedeeltes, een gelijkmatig 
montagevlak hebben. 

Systeemprofielen 
De aluminiumprofielen zijn leverbaar in verschillende 
standaardlengtes. De basis- en klemprofielen kunnen, 
uitgezonderd profiel 740 018, zonder oppervlakte-
veredeling worden ingebouwd. De afdekprofielen 
worden met geanodiseerd of thermogelakt oppervlak 
geleverd. De oppervlaktebehandeling door anodisatie 
gebeurt volgens de kwaliteitsrichtlijnen van 
EURAS/EWAA, de kleurcoating volgens de kwaliteits-
richtlijnen van de kwaliteitskeuringsdienst Güte-
gemeinschaft Stückbeschichtete Bauelemente e.V. 
Profielen zagen 
Het op maat snijden van systeemprofielen moet altijd 
gebeuren met daartoe geschikte zaagbladen uit 
hardmetaal. Een spaninrichting om het profiel vast te 
houden helpt ongevallen te voorkomen en garandeert 
een exacte snede. Het werkblad voor de profielen 
moet steeds zuiver en vrij van spaanders worden 
gehouden om krassen op de profielen te vermijden. 
Bij het bepalen van de profiellengtes moet rekening 
worden gehouden met de thermische 
lengteverandering van aluminium. Er moeten dan ook 
uitzetvoegen worden voorzien. De lengteverandering 
van aluminium bedraagt bij 50 °C temperatuurverschil 
ongeveer 1,2 mm/m. 

De in deze brochure opgenomen uitvoerings-
voorbeelden zijn geen vervanging voor het 
statisch ontwerp van een bouwkundig 
ingenieur. Eventuele doorbuigingen mogen 
volgens de DIN-norm EN 13116 niet groter 
zijn dan f  1/200 en mogen max. 15 mm 
bedragen. Bij inzetelementen geldt een 
maximale toegelaten doorbuiging van 
f  1/200 en max. 8 mm. Er moet rekening 
worden gehouden met beperkingen opgelegd 
door de glasleveranciers. Er moet geval per 
geval worden onderzocht of de TRAV-
richtlijnen (technische voorschriften voor de 
toepassing van tegen vallen beschermde 
beglazingen) en de TRLV-richtlijnen 
(technische voorschriften voor de toepassing 
van lineair bevestigde beglazing) van 
toepassing zijn. 
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Basisprofiel 
Het basisprofiel 740 000 wordt bij de 
houtconstructie met breedte 50 mm en 
60 mm en het profiel 740 005 bij breedte 
80 mm gebruikt. In principe worden de 
verticale profielen doorlopend en de 
horizontale profielen ertussen gemonteerd. 
De profielen worden geleverd met voor-
geboorde gaten met een tussenafstand van 
ongeveer 230 mm. De afstand van de 
buitenste gaten tot de profielrand moet 
50 mm zijn. Is de afstand groter of kleiner 
door het bijsnijden van de profielen, dan 
moet er bijkomend worden geboord. Boring 
Ø 5,5 mm. 

 

 
Bevestig de basisprofielen op het houten 
gedeelte met roestvrije verzonken-
kopschroeven 5 mm x 50 mm 760 950 
met speciale kop. Voor de verwerking is 
het speciale bit 990 909 nodig. 
Als de basisprofielen op een draagconstructie 
uit gegalvaniseerd staal moeten worden 
gemonteerd, dan is een scheidingslaag nodig 
om contactcorrosie te vermijden. 
Alvorens de liggerprofielen te monteren, 
moet de binnenste glasafdichting van het 
verticale basisprofiel worden ingetrokken. 

 

 
 
 
 

Snit van de liggerprofielen 
bij 50 mm houtconstructie = hartafstand - 46 mm 
bij 60 mm houtconstructie = hartafstand - 56 mm 
bij 80 mm houtconstructie = hartafstand - 76 mm 

 
 
 
 

Afb.1 Boorgaten voor 160 kg ruitgewicht 

Een ruitgewicht per paneel ≥ 70 kg tot max. 
160 kg vereist een extra bevestigingsschroef 
volgens afb. 1. 
Ruitgewichten van meer dan 160 kg/paneel 
leggen in het kader van het stabiliteitsbewijs 
speciale eisen op aan de constructie die in 
individuele gevallen door een plaatselijke 
ingenieur moeten worden gecontroleerd. 
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Afb. 2 Lijm/afdichtkit 
929 097 
Verwerkingstemp. 
> + 5 °C

Verticale beglazing 
De afdichting 740 600 voor beglazing 
binnen wordt bij de series 55 en 75 
gebruikt. 
Voor serie 50 wordt beglazings-
afdichting 740 500 voorzien. 

Eventueel 
uitgefreesd 

Bij het gebruik van een invoegverbinder met 
uitfrezing aan de ligger of kolom moet de daardoor 
ontstane opening met de afdekking 760 900 (VE 
40 m) worden afgesloten. De afdichting tussen 
kolommen en liggers zoals in afb. 2 en afb. 3 mag 
niet worden gehinderd door de uitfrezing en/of de 
invoegverbinder. Het basisliggerprofiel moet 
achteraf worden aangebracht en moet over de 
afgedekte uitsparing tot aan het verticale 
afdichtingsprofiel lopen. 

De verticale afdichtingsprofielen zijn 
doorlopend, de horizontale profielen 
ertussen moeten met een extra lengte 
van ca. 1% worden gemonteerd. Daarbij 
moet aandacht worden besteed aan een 
absoluut zuivere snede van de 
afdichting. Gebruik verstektang 990 916 
met aanslag. De liggervoeg met 
lijm/afdichtkit afdichten. 
Montagevolgorde: 
1. Verticale basisprofielen bevestigen
2. Verticale afdichtingsprofielen monteren
3. Breng afdichtingsmiddel aan ter

hoogte van de liggeraansluiting
voor montage van het
liggerbasisprofiel, afb. 2

4. Basisprofiel ligger in het
afdichtingsmiddel inbedden en
bevestigen

5. Afdichtingsprofiel ligger monteren
6. Dichtingsstootvoegen afdichten, afb. 3

Afdichting 1% extra lengte 

Glassteunblokje 

Afdichtingsstoot met lijm/afdichtkit 929 097 afdichten 
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Voor dakbedekkingen van poly-
carbonaat of PMMA-platen mag voor 
alle series uitsluitend de afdichting 740 
500 voor beglazing binnen worden 
gebruikt. 
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Afb. 3 

80



 
 
 
 
 

Dakbeglazing 
Bij de sparren wordt de afdichting 740 600 of 
740 500 gebruikt. Bij de liggerprofielen 
worden onderaan de afdichtingen 740 600 of 
740 500 en boven de afdichting 740 602 met 
geïntegreerde waterkamer gebruikt. Zie ook 
sneden blz. 21-27. De sparafdichting wordt 
doorlopend gemonteerd, waarbij het bovenste 
gedeelte van de afdichting in het bereik van 
de liggerafdichting 740 602, volgens tekening 
dient te worden uitgesneden. 
De afbeelding 4 stelt de constructiebreedten 
van de serie 55 voor en geldt overeenkomstig 
ook voor de series 50 en 75. Bij serie 50 
bedraagt de houtbreedte van de spar ook 
50 mm, maar moet de houtbreedte van de 
ligger 55 mm bedragen om afdichting 740 602 
te kunnen gebruiken. 

 
De liggerafdichting onderaan wordt 
ertussen gemonteerd met een extra lengte 
van ca. 1%. De afdichting 740 602 bovenaan 
is 28 mm langer dan de afdichting 
onderaan, wordt 1% gestuikt ingebouwd en 
wordt aan de twee kanten aan het onderste 
gedeelte 14 mm uitgesneden zodat de 
geïntegreerde waterkamer de stoot aan de 
sparafdichting bedekt. 
Gebruik verstektang 990 916 met aanslag. 

 
Alle liggervoegen met lijm/afdichtkit 
afdichten. Hierbij moet na het afdichten van 
het basisgeheel het glasondersteuningsstuk 
omhoog worden geklapt en in lijm/afdichtkit 
worden ingebed. Hetzelfde geldt voor het 
overlappingsgebied van de liggerafdichting 
en de sparafdichting. 

 
Dichtingen en glijmiddelen kunnen vuil 
produceren, waardoor het gebruik van 
handschoenen is aanbevolen. 

 

Afb. 4  
 

Sparafdichting 

Bovenste gedeelte inkepen 

 
 
 
 

Liggerafdichting 

Onderste gedeelte inkepen 

Glassteunblokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel- en afdichtingsstoot met lijm/afdichtkit 929 097 afdichten 
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Alle liggervoegen met lijm/afdichtkit afdichten, 
zie pagina 7 voor de montagevolgorde. 
Hierbij moet na het afdichten van het 
basisgeheel het glasondersteuningsstuk 
omhoog worden geklapt en in lijm/afdichtkit 
worden ingebed. Hetzelfde geldt voor het 
overlappingsgebied van de liggerafdichting en 
de sparafdichting. 

 
Dakbeglazing bij getrapt glas 
Alleen voor gebruik met series 55 en 75. 
Bij de sparren wordt boven de ligger de 
afdichting 740 601 en onderaan de afdichting 
740 600 gebruikt. De wissel van afdichting 
vindt in het bereik van de ligger plaats volgens 
afbeelding 5. 
De liggerafdichting 740 600 onderaan 
wordt ertussen gemonteerd met ca. 1% 
extra lengte. De afdichting 740 603 
bovenaan is 28 mm langer dan die 
onderaan, wordt 1% gestuikt ingebouwd en 
wordt aan de twee kanten aan het onderste 
gedeelte 14 mm uitgesneden. Gebruik 
verstektang 990 916 met aanslag. 

 
 

 
Dichtingen en glijmiddelen kunnen vuil 
produceren, waardoor het gebruik van 
handschoenen is aanbevolen. 

 

Afb. 5 
 
 

Sparafdichting 

Bovenste gedeelte inkepen 

 
 
 

 
Liggerafdichting 

Onderste gedeelte inkepen 
 

Wissel van afdichting      Glassteunblokje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel- en afdichtingsstoot met lijm/afdichtkit 929 097 afdichten 
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Afstandhouder 
De gebruikte afstandhouders moeten worden 
gekozen op basis van de glasdikte. Ze worden 
in de klemprofielen geklikt die op de juiste 
lengte worden afgesneden met een afstand 
tussen de gaten van 230 mm. De bevestiging 
gebeurt met speciale schroeven in het 
schroefkanaal van het basisprofiel. 

Houder glassteunblokjes 
In de verticaal gemonteerde basisprofielen 
wordt per glaspaneel links en rechts een 
houder voor glassteunblokjes geplaatst, 
afgestemd op de glasdikte, en met 3 speciale 
schroeven bevestigd. 

Het maximale ruitgewicht per paneel bedraagt 
160 kg. Ruitgewichten van meer dan 160 
kg/paneel leggen in het kader van het 
stabiliteitsbewijs speciale eisen op aan de 
constructie die in individuele gevallen door 
een plaatselijke ingenieur moeten worden 
gecontroleerd. 

Voor de verwerking van de schroeven voor de 
afstandhouder en de houder van de glas-
steunblokjes is het speciale bit 990 909 
vereist. 

Buitenste glasafdichting 
Aan de weerzijde worden bij voorkeur 
afdichtingsprofielen uit silicone gebruikt, die 
aan de stootvoegen met een spuitbare silicone-
afdichtingsmassa worden verbonden. Bij 
standaardbeglazingen wordt een 
ééncomponentige siliconeafdichting op 
acetaatbasis aanbevolen. Zelfreinigende 
beglazing vereist door de glasleverancier 
goedgekeurde afdichtingsprofielen en 
afdichtingsmiddelen. 

Ventilatie glassponning 
De ventilatie van de glassponning wordt door 
de rondom open glassponning via de liggers 
naar de kolommen of sparren geleid. Er moet 
op worden gelet dat de aanwezige openingen 
in de glassponningen van de kolommen en 
sparren niet worden afgesloten voor de 
dampdrukregulatie. Er moet ook voor worden 
gezorgd dat condensatiewater dat aan de 
glassponningen kan ontstaan, naar buiten 
wordt afgevoerd zonder schade aan te richten. 

Klemprofielen 
De klemprofielen worden geleverd met 
voorgeboorde gaten met een tussenafstand 
van ongeveer 230 mm.

 
De afstand van de buitenste gaten tot de 
profielrand moet 50 mm zijn. Is de afstand groter 
of kleiner door het bijsnijden van de profielen, 
dan moet er bijkomend worden geboord, Ø 
6,8 mm. De liggervoegen worden na de montage 
van de verticale afdekprofielen bij standaard-
beglazingen met siliconeafdichtingen afgedicht 
met siliconenkit en bij zelfreinigende beglazing 
met goedgekeurde afdichtingsmiddelen. Bij 
verticale beglazing en het gebruik van de 
glasafdichting 740 621 moeten de liggervoegen 
worden afgedicht met een geschikte MS-
polymeerkit. 
 

 

 

• 

Houder glassteunblokjes 

   

• 

• 

Kit Afstandhouder 
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Afdekprofielen 
Het systeem voorziet in het gebruik van 
afdekprofielen. Als hiervan wordt afgezien, moeten 
speciale maatregelen worden genomen om de 
schroeven van de afstandhouders af te dichten. 
Alle verbindingen van de afdekprofielen moeten, 
afhankelijk van de beglazing (zie opmerkingen bij 
klemprofielen), met elastische afdichtingsmiddelen 
worden afgedicht. Aan de kolommen worden de 
bovenste afdekprofielen en aan de sparren de 
onderste afdekprofielen vastgeklikt. De onderste 
afdekprofielen aan de liggers worden aangebracht 
met ca. 1,5 mm speling aan beide zijden. 

Behandeling, bescherming en reiniging van aluminium 
met oppervlaktebehandeling, behandeling van 
aluminium 
Aluminium delen mogen niet samen met metalen 
zoals lood, koper of koperhoudende legeringen 
(zoals messing) worden ingebouwd. Aluminium en 
staal kunnen samen worden gemonteerd wanneer 
de stalen onderdelen voldoende zijn geïsoleerd 
door verzinken, verf of dergelijke. De montage van 
aluminium met zink, roestvrij staal en kunststoffen 
is mogelijk zonder isolering. De lengteverandering 
van aluminium bedraagt bij 50 °C 
temperatuurverschil ongeveer 1,2 mm/m. 

Montage aan de constructie 
De montage en afdichting moeten gebeuren 
volgens de normen en vastgelegde voorschriften. 

Bescherming tijdens de montage- en bouwperiode 
Tijdens de montage- en bouwperiode worden 
aluminium bouwelementen vaak blootgesteld aan 
mechanische en chemische processen. Zelfs kleine 
krassen kunnen het oppervlak beschadigen en 
moeten worden vermeden. Kalk- en cementspatten 
veroorzaken heldere vlekken en in bepaalde 
omstandigheden corrosie. Alkalische 
verontreinigingen moeten daarom meteen worden 
verwijderd, aangezien bij langere inwerking de 
schade meestal niet meer kan worden hersteld op 
de bouwplaats. Wanneer aluminium profielen voor 
het bepleisteren worden ingebouwd, dan moeten 
maatregelen worden genomen om het aluminium 
voldoende te beschermen. Een geschikt voorbeeld 
is uv-bestendige, zelfklevende PE-folie, die reeds 
voor de oplevering kan worden aangebracht. 

Zie ook algemene contractvoorwaarden van de 
VOB, deel B en VFF-brochure HO.08 
“Maatregelen ter bescherming van ramen en 
buitendeuren tijdens de bouwfase”.

Reiniging onderdelen met oppervlakteveredeling 
We bevelen een basisreiniging na de montage van 
de onderdelen aan en reinigingsintervallen die de 
ecologische belasting beperken. 
Geanodiseerde oppervlakken worden 
gereinigd door ze met warm water af te 
wassen. Ter ondersteuning van de 
reinigingskracht kunnen aan het water 
chloorvrije schoonmaakmiddelen worden 
toegevoegd. Bij sterk vervuilde oppervlakken 
wordt een speciale oppervlaktereiniger 
aanbevolen. 
Gecoate oppervlakken kunnen eveneens 
worden gereinigd door ze af te wassen met 
warm water. Ook hier kan schoonmaakmiddel 
aan het water worden toegevoegd voor een 
grotere reinigingskracht. Na het gebruik van 
schoonmaakmiddelen goed afspoelen met 
zuiver water. 

Bij sterk vervuilde oppervlakken mogen geen 
schurende reinigingsmiddelen worden 
gebruikt. Wel geschikt zijn lakreinigers en 
lakpolish die worden verkocht voor het 
onderhoud van motorvoertuigen. Volg daarbij 
de aanbevelingen van de producent van deze 
middelen. 
Verdere informatie kunt u vinden in de 
aluminiumbrochure A 5, uitgegeven door het 
Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V. 
en in de VFF-brochures WP.02 en WP.05: 
“Onderhoud van ramen, vliesgevels en 
buitendeuren”. 

Onderhoud 
De systeemonderdelen van BUG moeten in het 
kader van de gewoonlijke onderhouds-
werkzaamheden op goed functioneren worden 
gecontroleerd. 
Zie VFF-brochures WP.01 en WP.02. 
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Schroef 760 950 
VE 500 stuks 

 
 
 

 
 
 

740 000 Basisprofiel, geboord, verzinking DIN 74-Am 5 
Versprongen raster 230 mm, lengte 6,00 m 

760 022 Afdekprofiel 
Lengte 6,00 m 

 

Schroef 760 950 
VE 500 stuks 

 
 
 
 
 

 
740 005 Basisprofiel, geboord, verzinking DIN 74-
Am 5 Versprongen raster 230 mm, lengte 6,00 m 

 
 
 
 

 
740 011 Klemprofielen, met boring Ø 6,8 mm 
Raster 230 mm, lengte 6,00 m 

 
 
 
 
 
 

740 010 Klemprofielen, met boring Ø 6,8 mm 
Raster 230 mm, lengte 6,00 m 

 
 
 
 
 

 
740 015 Klemprofielen, met boring Ø 6,8 mm 
Raster 230 mm, lengte 6,00 m 

 
 
 
 
 
 

740 018 Klemprofielen, met boring Ø 6,8 mm 
Raster 230 mm, lengte 6,00 m 

 

760 023 Afdekprofiel 
Lengte 6,00 m 

 

 

770 070 Afdekprofiel 
Lengte 6,00 m 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

740 025 Afdekprofiel 
Lengte 6,00 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

740 026 Afdekprofiel, lengte 6,00 m 
 
 
 
 
 
 

770 099 Afdekprofiel 
Lengte 6,00 m 

BUG Veranda’s 
Systeemprofielen 11 

760 300 Afdekkap 

760 652  Afdekkap 
    TPE boven 

760 653  Afdekkap 
    TPE onder 

770 333 Afdekkap 

770 334 Afdekkap 



 
 
 
 

 
760 024 Afdekprofiel 
Lengte 6,00 m 

 
 
 
 
 
 

 
740 050 
Dakrandbekleding 

226 600 
Gevel- 

652 315 
Houder 

Lengte 6,00 m profiel 80 VE 100 stuks 
 Lengte 3,00 m  
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Slobgat 
6,2 mm x 8 mm

Raster 230 mm

770 084 
Wandaansluit-
profiel
Lengte 6,00 m

770 335 
Stootverbinding 
VE 5 stuks Gewenst buigpunt 

van 10°-45° 
dakhelling

Ø 8,1 mm

Raster 200 mm 

740 052 
Wandaansluitprofiel 
Lengte 6,00 m

740 201 Stootverbinding
voor 740 052, VE 10 stuks

740 200 Afdekkap 
voor 740 052
VE 10 stuks, ter 
plaatse aanpassen 
Schroeven 928 401

770 304 Afdekkap 
voor 770 101
VE 10 stuks, ter 
plaatse aanpassen 
Schroeven 928 401

770 101 
Wandaansluitprofiel 
Lengte 6,00 m

770 336 
Stootverbinding
VE 5 stuks



 
 
 

740 040 
Aansluitprofiel 
Lengte 6,00 m 

 
770 892 
Verbindingsstuk 
voor valpijp 
Bevestiging: 
verzonken schroef M 5, 
A 2, binnenin afdichtring 
en moer M 5, tussen 
flens en dakgoot 
afdichten met silicone 

 
770 138 
Valpijp Ø 75 mm 
Lengte 3,00 m 

 

 

770 359 
Stootverbinding 
dakgoot 
afdichten met 
silicone 

 

 

Stootverbinding 
buitenhoek dakgoot 
770 890 90° 
770 891 135° 

 

 
 

770 894 
Stootverbinding alu 
voor valpijp met dichting 

 
400 225 
Verbindingsmof 
Kunststof, zwart 
voor valpijp naar 
eindafdichting met 
siliconenkit 

770 893 
Hoek 135° 
voor valpijp 

770 358 
Afdekkap dakgoot 
ter plaatse aanpassen 
en afdichten met 
silicone Schroeven 
928 401 
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Slobgat 
4,2 mm x 7 mm 
Raster 300 mm 

Dakvoetlijst standaard, lengte 6,00 m 
201 050 Diepte 50 mm (zie pagina 22/23) 
201 070 Diepte 70 mm tot glasdikte 12 mm 
201 090 Diepte 90 mm tot glasdikte 30 mm 
201 110 Diepte 110 mm tot glasdikte 42 mm 
209 625 Vensterbankschroef, VE 100 stuks 

70 

740 045 Dakgoot 
Lengte 4,50 m of 6,00 



 
 

Leveringsstandaard: EPDM-afdichtingsprofielen met deklaag van glijpolymeer, gedeeltelijk droog 
(etiketten goed lezen). De deklaag van glijmiddel op EPDM-profielen moet voor de montage 
opgedroogd zijn. Silicone-afdichtingsprofielen goedgekeurd door Pilkington en SGG voor 
zelfreinigend glas. Voor dakbedekkingen uit polycarbonaat- of PMMA-platen mag voor alle series 
uitsluitend afdichting 740 500 voor beglazing binnen worden gebruikt, in combinatie met 
siliconenkit aan de buitenkant. 

 
 

770 215 
Buitenste glasafdichting 
Silicone 4,5 mm, VE 25 m 

 
740 621 
Buitenste glasafdichting 
EPDM 4,5 mm, VE 25 m 

 
 

740 620 
Buitenste glasafdichting 
Silicone 13,5 mm 

 
 
 

740 622 
Buitenste glasafdichting 
Silicone, VE 25 m 

 
 

740 500 
Binnenste glasafdichting 
EPDM 13 mm, VE 50 m 

 
 

740 600 
Binnenste glasafdichting 
EPDM 13 mm, VE 50 m 

 
 
 

 
740 615 
Dakvoetafdichting 
EPDM droog 6 m, VE 24 m 

 

740 616 
Dakvoetafdichting 
EPDM 6 m, VE 24 m 

 
740 601 
Binnenste glasafdichting 
EPDM 22 mm, VE 30 m 

 
 
 
 

740 602 
Binnenste glasafdichting 
EPDM 13 mm/W, VE 50 m 

201 418 
Vensterbankdichting 
EPDM, VE 50 m 

 
 

740 603 
Binnenste glasafdichting 
EPDM 22 mm/W, VE 30 m 

 

 

770 208 
Afdekking glasstootvoeg 
Silicone 25 mm, VE 25 m 
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Houder glassteunblokje met schroef 
voor basisprofiel 740 000, VE 10 stuks 
Houder Glasdikte 
740 850 6 mm-12 mm 
740 851 20 mm-26 mm 
740 852 28 mm-34 mm 
740 853 36 mm-42 mm 
740 854 44 mm-50 mm 
740 855 52 mm-58 mm 

 
 
 

Houder glassteunblokje met schroef 
voor basisprofiel 740 005, VE 10 stuks 
Houder Glasdikte 
740 850 6 mm-12 mm 
740 861 20 mm-26 mm 
740 862 28 mm-34 mm 
740 863 36 mm-42 mm 
740 864 44 mm-50 mm 
740 865 52 mm-58 mm 

 
 
 

Glasbeveiliging, VE 10 stuks 
740 301 past bij 740 010 
740 302 past bij 740 015 
740 303 past bij 740 011 
Schroeven 928 401, VE 50 stuks 

 
 
 
 
 

Afstandhouder met schroef 
voor basisprofiel 740 000 
en 740 005  
Houder Glasdikte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afdekkap, VE 10 stuks 
770 333 past bij 770 070 
770 334 past bij 770 099 
Schroeven 928 401, VE 50 stuks 

 
Afdekkap, VE 10 stuks 
760 300 past bij 760 022 
760 652 past bij 760 025 
760 653 past bij 760 023 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VE 50 stuks 

740 806 6 mm 
740 808 8 mm 
740 810 10 mm 
740 812 12 mm 
740 816 16 mm 
740 820 20 mm 
740 822 22 mm 
740 824 24 mm 
740 826 26 mm 
740 828 28 mm 
740 830 30 mm 
740 832 32 mm 
740 834 34 mm 
740 836 36 mm 
740 838 38 mm 
740 840 40 mm 
740 842 42 mm 
740 744 44 mm 
740 746 46 mm 
740 748 48 mm 
740 750 50 mm 
740 752 52 mm 
740 754 54 mm 
740 756 56 mm 
740 758 58 mm 
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Afmetingen hout volgens statische eisen 
 
 
 
 

Bevestig de basisprofielen op het houten gedeelte met 
roestvrije verzonken-kopschroeven Ø 5 mm x 50 mm 
760 950 met speciale kop. 
Voor de verwerking is het speciale bit 
990 909 nodig. 

BUG Veranda’s 
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Afmetingen hout volgens statische eisen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afstandhouder met schroef 
voor basisprofiel 740 005 

 

 Glasdikte Houder 
6 mm 740 806 
8 mm 740 808 

  10 mm 740 810 
  12 mm 740 812 
  16 mm 740 816 
  20 mm 740 820 
  22 mm 740 822 
  24 mm 740 824 
  26 mm 740 826 
  28 mm 740 828 
  30 mm 740 830 
  32 mm 740 832 
  34 mm 740 834 
  36 mm 740 836 
  38 mm 740 838 
  40 mm 740 840 
  42 mm 740 842 
  44 mm 740 744 
  46 mm 740 746 
  48 mm 740 748 
Bevestig de basisprofielen op het houten  50 mm 740 750 
gedeelte met roestvrije verzonken-kopschroeven  52 mm 740 752 
Ø 5 mm x 50 mm, 760 950 met speciale kop.  54 mm 740 754 
Voor de verwerking is het speciale bit 990 909  56 mm 740 756 
nodig.  58 mm 740 758 
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Houder glassteunblokje met schroef 
voor basisprofiel 740 000 

 

Glasdikte Houder 
6 mm-12 mm 740 850 
20 mm-26 mm 740 851 
28 mm-34 mm 740 852 
36 mm-42 mm 740 853 
44 mm-50 mm 740 854 
52 mm-58 mm 740 855 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houder glassteunblokje met schroef 
voor basisprofiel 740 005 

 

Glasdikte Houder 
6 mm-12 mm 740 850 
20 mm-26 mm 740 861 
28 mm-34 mm 740 862 
36 mm-42 mm 740 863 
44 mm-50 mm 740 864 
52 mm-58 mm 740 865 
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De planning van de gebouwaansluitingen 
hangt af van de plaatselijke omstandigheden. 
Ze moeten worden uitgevoerd op basis van de 
“Leidraad voor de montage van ramen en 
huisdeuren nr. 20”, ISBN 978-3-86950-082-9 

en moeten worden afgestemd op de 
verwerkingsinstructies van de producent van 
het gekozen afdichtingssysteem. De 
tekeningen geven voorbeelden van de montage 
en de afdichting. 
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Waterdampdoorlatende folie 

Gebouwaansluit-
profiel uit 
geplooide 
aluminiumplaat. 
Vorm en afmeting 
afhankelijk van de 
plaatselijke 
omstandigheden. 



 
 
 

Afdekkap  

Glasbeveiliging 

Bevestiging met 
schroef 3,5 mm x 9,5 mm 
998 401 

Dakbeglazing 
De bepalingen van de TRLV (technische 
voorschriften voor de toepassing van lineair 
bevestigde beglazing) moeten worden 
gerespecteerd. 
Afhankelijk van het systeem gelden er 
beperkingen op de mogelijke dikte van de 
dakbeglazing, zie pagina's 24, 26, 27 en 40. 
Indien geen openingen in het dak zijn gepland, 
kunnen ook glasdiktes van 26 mm worden 
gebruikt. 
Om een zelfreinigingseffect te garanderen moet 
het dakafschot ten minste 15° bedragen. 
Bij gebruik van afwijkende afwateringssystemen 
moet de geschiktheid ervan worden 
gecontroleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderste gedeelte afdichting davkoet 

in het bereik van de sparren inkepen 
Inkeping 46 mm, 56 mm resp. 76 mm    

 
 

Afdichting 

(basisprofiel spar) 

De voegen van de 
stootverbinding en van de 
afdekkap met silicone 
afdichten 

Stootverbinding 770 359 
Afdekkap 770 358 
Bevestiging met schroeven 3,5 x 9,5 mm 
928 401 

ter plaatse 

 
ter plaatse 

BU
G

 V
eran

d
a’s 

D
akvo

et g
lazen

 d
ak – sch

aal 1
:1

21 



B
U

G
 Veranda's

D
akvoet glazen dak m

et houten vensteraansluiting – schaal 1:1
22

U
V
-

b
estän

d
.

Verb
u
n
d

Lengte sparren

Basis
profi

el

Affdekkap

Glasbeveiliging 

Bevestiging met
schroef 3,5 mm x 9,5 mm
998 401

Onderste gedeelte afdichting 

dakvoet in het bereik van de sparren  
inkepen
Inkeping 46 mm, 56 mm resp. 76 mm

Afdichting
(basisprofiel spar)

201 050

ter plaatse

ter plaatse

De voegen van de 
stootverbinding en van de 
afdekkap met silicone afdichten

Stootverbinding 770 359
Afdekkap 770 358
Bevestiging met schroeven 3,5 x 9,5 mm 
928 401

m
in
. 20

Onderlaag

ter plaatse

Voor tegenovergestelde binnenhoekverbindingen van het 
gootsysteem, moeten speciale bevestigingsconstructies 
worden gemaakt met hoek- of U-profiel, aangezien het niet 
mogelijk is om het gootprofiel in te hangen. 

Technische informatie – zie pagina 21



B
U

G
 Veranda's

D
akvoet kunststofdak m

et houten vensteraansluiting – schaal 1:1
23

Lengte sparren

Basis
profi

el

201 050

ter plaatse

ter plaatse

Onderlaag

ter plaatse

Afdekkap

Glasbeveiliging
Bevestiging met
schroef 3,5 mm x 9,5 mm 
998 401

Afdichting

(basisprofiel spar)

Siliconenkit

De voegen van de 
stootverbinding en van de 
afdekkap met silicone afdichten

Stootverbinding 770 359
Afdekkap 770 358
Bevestiging met schroeven 3,5 x 9,5 mm 
928 401

Technische informatie – zie pagina 21, 
dikte van het kunststofdak is afhankelijk 
van de beschikbare afstandhouders.
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U
V
-

verbinding
bestendige

Lengte spar

Basisprofiel
Afdichting

(basisprofiel spar)
Onderb.

basisprofiel

Onderste gedeelte afdichting dakvoet

aan de spar inkepen

Inkeping 46 mm, 56 mm resp. 76 mm

Glasbeveiliging (speciaal ontwerp)

Bevestiging met
schroef 3,5 mm x 9,5 mm
998 401

EPDM
-afdichtband

Technische informatie – zie pagina 21, maar 
uitvoering alleen voor glasdikte 28 mm.

De keuze van het afdichtings- en opvulmateriaal hangt af van de hechting, het 
voegformaat en de compatibiliteit met de glasrandverbinding en de glascoating 
op basis van de specificaties van de glasleverancier.

Afdekkap (speciaal ontwerp)



Voor de beglazing van het dak, een glasdikte 
van 28 mm voorzien. Indien geen openingen 
in het dak zijn gepland, kunnen ook glasdiktes 
van 26 mm en 30 mm worden gebruikt. 
Om een zelfreinigingseffect te garanderen, 
moet het dakafschot ten minste 15

° bedragen. 

De voegen van de 

stuikverbinding en van de 
afdekkap met silicone 
Afrlir,hlAn 

0 

r--

90 

Stanrloard S0 (201050)

t!:d> 

Stootverbinding 770 359 

Afdekkap 770 358 

Bevestiging met schroeven 3.5 x 9,5 mm 

Bestelnr. 928 401 
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Aluminium randdeel
volgens DIN 18460 
aanbrengen. Uiteindelijk 
ontwerp hangt af van de 
plaatselijke 
omstandigheden 
Voorzie verwarmingsband

Spar

Vulhout

Centrale steun

Kolom

Afdichting
(basisprofiel spar) BasisprofielLengte sparrenLengte sparrenBasisprofiel
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Klemprofiel 740 018 mag door het uitzettingsgedrag van de spar niet worden gebruikt in 
combinatie met profiellengtes van meer dan 3,5 m. 

Glasdikte Glasonder-
steuning 

26 mm 740 822 
28 mm 740 824 
30 mm 740 826 
32 mm 740 828 
34 mm 740 830 
36 mm 740 832 
38 mm 740 834 
40 mm 740 836 
42 mm 740 838 
44 mm 740 840 
46 mm 740 842 
48 mm 740 744 
50 mm 740 746 
52 mm 740 748 
54 mm 740 750 
56 mm 740 752 
58 mm 740 754 

Voordat het klemprofiel van de spar wordt 
gemonteerd, wordt de afdektape voor de 
glasstootvoeg links en rechts op de 
glasstootvoeg gelijmd. Daarna worden het 
klem- en afdekprofiel gemonteerd. 

Afbeelding 1 

Afbeelding 2 

Het klemprofiel 740 018 op een afstand van 3-4 
mm aan elke zijde afsnijden en bevestigen. De 
spleet wordt voor standaardbeglazing opgevuld 
met siliconenkit en bij zelfreinigende beglazing met 
een door de glasleverancier goedgekeurde kit. 

BUG Veranda’s 
Glasstootvoeg dak – schaal  1:1 26 



Afdekking glasstootvoeg met silicone 770 208 
De afdichting wordt bij standaardbeglazing 
m.b.v. spuitbare silicone op acetaatbasis op
de ruiten gekleefd en met de
siliconeafdichting van het sparklemprofiel
verbonden.
Gebruik voor zelfreinigende beglazing alleen
afdichtingsmiddelen die door de
glasleverancier zijn goedgekeurd.

Neem de weersbeperkingen met betrekking 
tot de afdichtingsmiddelen in acht. 

Glasstootvoeg aanbrengen met kit 
De keuze van het afdichtings- en 
opvulmateriaal hangt af van de hechting, het 
voegformaat en de compatibiliteit met de 
glasrandverbinding en de glascoating op basis 
van de specificaties van de glasleverancier. 

Dakbeglazing 
De bepalingen van de TRLV (technische 
voorschriften voor de toepassing van lineair 
bevestigde beglazing) moeten worden 
gerespecteerd. 

Glasdikte Glasondersteuning 
26 mm 740 851 
28 mm 740 851 
30 mm 740 852 
32 mm 740 852 
34 mm 740 852 
36 mm 740 853 
38 mm 740 853 
40 mm 740 853 
42 mm 740 853 
44 mm 740 854 
46 mm 740 854 
48 mm 740 854 
50 mm 740 854 
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Dakbeglazing met slechts één liggervoeg kan worden uitgevoerd 
met getrapte dakbeglazing. Hierbij worden in het bovenste 
gedeelte van de glasplaat aan de ruimtezijde hogere 
beglazingsafdichtingen aangebracht, die aan de overgang naar de 
onderste glasplaat worden afgewisseld 
met een hogere 
beglazingsafdichting aan de weerzijde 
voor een uniforme breedte van de 
glassponning. Op die manier kunnen 
basis- en klemprofielen zonder verzet 
worden gemonteerd. 

Opvulmateriaal moet worden 
gekozen op basis van hechting, 
voegformaat, compatibiliteit 
met de glasrandverbinding en 
de glascoating volgens de 
specificaties van de 
glasleverancier. 

Afstandhouder met schroef 
Glasdikte Houder Glasonder-

steuning 
26 mm 740 834 740 851 
28 mm 740 836 740 851 
30 mm 740 838 740 852 
32 mm 740 840 740 852 
34 mm 740 842 740 852 
36 mm 740 744 740 853 
38 mm 740 746 740 853 
40 mm 740 748 740 853 
42 mm 740 750 740 853 
44 mm 740 752 740 854 
46 mm 740 754 740 854 
48 mm 740 756 740 854 
50 mm 740 758 740 854 
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Stootverbinding
770 335

Snede A-A

Pleisterprofiel
ter plaatse

Folie



Pleisterprofiel 

A ter plaatse 

Stootverbinding 

770 335 

Stootverbinding 770 336 

A 
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De aansluiting op de gebouwstructuur moet 
worden ontworpen en uitgevoerd in 
overeenstemming met de normen en 
erkende richtlijnen. Bij aangrenzende 
onderdelen uit metaal moet de geschiktheid 
worden nagegaan, aangezien metalen zoals 
koper niet samen met aluminium mogen 
worden gebruikt. 

Afvloeiend water kan koperionen bevatten en 
die kunnen de oppervlaktecorrosie van 
aluminium, zink en gegalvaniseerd staal 
bevorderen, in het bijzonder wanneer het gaat 
over grotere koperoppervlakken. Daarom 
mogen deze metalen in de vloeirichting niet 
onder koperen materialen worden gebruikt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pleisterprofiel ter 
plaatse 

 
Stootverbinding 
770 335 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdekkap 770 304                                
om op maat te snijden 

 
Schroefkanalen voor afdekkap           
Plaatschroef 3,5 mm x 9,5 mm 
928 401 

Stootverbinding 770 336  
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Schroefkanalen voor afdekkap 
Plaatschroef 3,5 mm x 9,5 mm
928 401

Bij buitenpleisterwerk en 
onbeschermde montageposities 
moet ter plaatse een 
uitsteekprofiel worden voorzien.

Afdekkap 770 304 om 
op maat te snijden
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De planning van de gebouwaansluitingen 
hangt af van de plaatselijke omstandigheden. 
Ze moeten worden uitgevoerd op basis van de 
“Leidraad voor de montage van ramen en 
huisdeuren nr. 20”, ISBN 978-3-86950-082-9 
en moeten worden afgestemd op de 
verwerkingsinstructies van de producent van 
het gekozen afdichtingssysteem. 

De tekeningen geven voorbeelden van de 
montage en de afdichting. De keuze van de 
profielen en systeemonderdelen hangt af van 
het gebruiksdoel en de concrete 
montagesituatie aan het gebouw. Deze keuze 
ligt dan ook volledig in de handen van het 
bedrijf dat de veranda plaatst. 
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Bij het ontwerp van de sponning in het raamskelet moet rekening 
worden gehouden met de breedte van de glassponningen om de 
nodige druk van de afdichtingen te garanderen. 
De afwatering van de sponningen van de inzetramen mag 
niet boven de glassponning van de veranda gebeuren. 
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Bij het ontwerp van de sponning in het raamskelet moet rekening 
worden gehouden met de breedte van de glassponningen om de 
nodige druk van de afdichtingen te garanderen. 
De afwatering van de sponningen van de inzetramen mag 
niet boven de glassponning van de veranda gebeuren. 
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Glasdikte 
max. 28 mm 
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Bij de montage van de zonwering moeten de onderdelen worden 
gekozen afhankelijk van de belasting. Hierbij moet erop worden 
gelet dat er geen lasten op het beglazingssysteem komen te 
liggen. Voor de afdichting moeten de nodige bijkomende 
maatregelen worden getroffen. 
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Hout-aluminiumsystemen voor ramen en gevels 
 De uniforme houtprofilering voor de kozijnen en de 

identieke freesafwerking van de buitenrand van de houten 
vleugels garanderen een snelle planning en 
budgetvriendelijke realisatie van alle mogelijke ontwerpen. 

 De uniforme oplossingen voor de aansluiting op het gebouw 
ongeacht de bouwstijl, vergemakkelijken de keuze, de 
planning en de plaatsing. 

 
 
 
 
 
 
 

Waterkeringsprofielen 
 Waterkeringsprofielen beschermen het onderste dwarshout 

van de houten ramen tegen de weersinvloeden. 
 Bovendien zorgen de thermo-waterkeringsprofielen voor een 

thermische scheiding aan de onderste raamsponning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluminium vensterbanken 
 Beschermen het gebouw tegen weers- en omgevingsinvloeden 
 Dankzij geanodiseerde of thermische lak kan de kleur van 

de raamdorpel worden aangepast aan elke gevel. 
 Een extra traptredeprofiel is beschikbaar voor de 

bescherming van deurdorpels. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aluminium eindstuk A 900 G 
 Het eindstuk biedt ruimte voor bewegingen van de 

aluminium vensterbank die het gevolg zijn van 
temperatuurschommelingen. 
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HOLZ PLUS 
 De meest doeltreffende en duurzame bescherming voor 

houten ramen tegen weersinvloeden is ongetwijfeld een 
aluminium buitenkant met individuele kleurmogelijkheden. 

 De aluminiumprofielen worden met behulp van een nieuw, 
gepatenteerd clipsysteem op de afgewerkte houten ramen 
geklikt en bieden zo een constructieve bescherming. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Deurdrempel TBS 70 F 
 Voor draaideuren en draai-kanteldeuren uit hout en hout-

aluminium, naar binnen en naar buiten draaiend 
 Biedt een doorlopend vlak voor de sponningafdichting 

tot een drempelbreedte van 70 mm 
 Voldoet aan de vereisten voor barrièrevrij wonen volgens 

DIN 18025 
 
 
 
 
 
 
 

Hout-aluminium verandasysteem 
 Aanzichtbreedtes van de profielen: 50 mm, 55 mm en 75 mm 
 Tussen glas en dichtingen wordt de druk geregeld door 

afstandhouders 
 Geen doorgaande schroef van buitenaf doorheen de 

houten structuur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hout-aluminium daksysteem 
 Tussen glas en dichting wordt de druk geregeld door 

afstandhouders 

 Afdichtingssystemen ontworpen voor zelfreinigende 
beglazing en polycarbonaat- of PMMA-platen 

 Compatibel met het verandasysteem 
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ST Extruded Products Germany GmbH 

 
Bergstraße 17 
D-88267 Vogt 
Tel. +49 (0)7529 / 999 0 
Fax +49 (0)7529 / 999 271 
info@bug.de 

 
Zaakvoerder: 
Michael Zint 
Handelsregister: 
maatschappelijke zetel Vogt, 
kanton Ravensburg 
Rechtbank Ulm, register HRB 550822 

ST Extruded Products Austria GmbH 

 
Egger-Lienz-Straße 
8 A-4050 Traun 
Tel. +43 (0)7229 / 61501 0 
Fax +43 (0)7229 / 61501 364 
traun.vertrieb@step-g.com 

 
Zaakvoerder 
Michael Zint 
Registratienummer: 
FN 436859s 
Handelsrechtbank: 
Linz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

VORMGEVEND. RICHTINGBEPALEND. 
BUG Alu-Systeemtechniek 
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