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Special design
tilted

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.
Copyright 2014
ST Extruded Products Germany GmbH
Systembereich BUG Aluminium‐Systeme
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.
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BUG Raamdorpels
Verwerkingsinstructies
Bescherming van gebouwen tegen weersinvloeden
De aluminium raamdorpels van BUG dichten raam‐ en
deuropeningen af om gebouwen te beschermen tegen weer en
wind.
Dankzij de individuele kleurvormgeving met behulp van
geanodiseerde of thermische lak kan de raamdorpel
optimaal worden aangepast aan de architectuur van de
gevel.
Het ruime aanbod aan accessoires garandeert een oplossing
voor elke montagesituatie en vergemakkelijkt de montage.
Een extra traptredeprofiel is beschikbaar voor de
bescherming van deurdorpels.
BUG‐vensterbanken zijn leverbaar in lengtes van ca.
6000 mm. De vensterbankprofielen hebben gestanste
slobgaten (4,2 x 7) aan de schroefkant met een afstand van
300 mm. Bij vensterbanken met oppervlakteveredeling
beschermt een opgekleefde beschermfolie het oppervlak
tijdens het transport en de montage.
De aluminium vensterbanken SOFTLINE PLUS en STANDARD en
de bijbehorende eindstukken zijn in verschillende kleuren uit
voorraad leverbaar.
BUG‐standaardkleuren:
AU
Aluminium zonder oppervlakteveredeling
BC0
Eloxal natuur
Ref. 601
BC2,5
Eloxal middenbrons
Ref. 646
BC4
Eloxal donkerbrons
Ref. 644
RAL 9016
Thermolak wit
Ref. 931
RAL 7016
Thermolak antraciet
Ref. 716
Andere oppervlaktebehandelingen hebben een langere
levertijd.
Vensterbanken zonder oppervlakteveredeling worden op
aanvraag met beschermfolie geleverd.
Gebruik en toepassing
Het BUG‐raamdorpelsysteem is geschikt om te worden
ingebouwd in muurconstructies bestaande uit een of meerdere
lagen met gevels uit (natuur)steen, beton en pleisterwerk,
maar ook in ETICS‐gevels en andere bekledingen. Het systeem
kan worden gebruikt in combinatie met alle soorten
venstermaterialen.
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Het product voldoet aan alle technische eisen van de richtlijn
"Montage in het kader van de RAL‐kwaliteitsgarantie m.b.t.
vensters en deuren".
Technische voorschriften, DIN‐normen
Een voorwaarde voor een goede werking van onze profielen
en onderdelen is dat alle technische voorschriften en
toepasselijke normen worden nageleefd, evenals de richtlijnen
voor het ontwerpen en monteren van vensterbanken. Er moet
in het bijzonder rekening worden gehouden met Technische
Richtlijn nr. 20: “Leidraad voor de montage van ramen en
huisdeuren nr. 20”, ISBN 978‐3‐86950‐082‐9, Verlagsanstalt
Handwerk GmbH. Daarnaast geldt ook de gemeenschappelijke
richtlijn – Aansluitingen op ramen en rolluiken bij pleisterwerk,
ETICS en droogbouw – van de volgende beroepsverenigingen:
“Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden‐
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Württemberg” (beroepsvereniging van stukadoors voor
afwerking en gevels), “Fachverband Glas Fenster Fassade
Baden‐Württemberg” (beroepsvereniging glas, ramen en
gevels) en “Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V.
Bonn” (Duitse vereniging rolgordijnen + zonwering) en de
aanbevelingen voor de montage/vervanging van metalen
vensterbanken (ETICS‐gevel) van de “Gütegemeinschaft
Wärmedämmung von Fassaden e.V. (GWF) Frankfurt am
Main” (federale kwaliteitsvereniging voor warmte‐isolatie van
gevels). In Oostenrijk is de richtlijn voor de installatie van
vensterbanken bij ETICS‐ en pleistergevels van de
"Österreichische Arbeitsgemeinschaft Fensterbank" (ed.) /
ARGE Fensterbank (Oostenrijkse werkgroep vensterbanken),
Bundesstraße 24, A‐8291 Burgauberg, van toepassing.
Keuze van profielen en systeemonderdelen
De profielen en systeemonderdelen van BUG bestaan in
verschillende uitvoeringen. De juiste 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 uitvoerende bedrijf.
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
bouwinstructies voor de bouw van vensterbanken.
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.
Verwerkingsinstructies
De onderstaande verwerkingsinstructies moeten worden
gerespecteerd. Deze instructies zijn gebaseerd op onze
huidige kennis en ervaringen. Bovendien moeten de
toepasselijke normen en richtlijnen, maar ook de
verwerkingsrichtlijnen van andere toeleveranciers worden
gerespecteerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door ongepast gebruik.
De oversteek van de vensterbank uit de afgewerkte gevel
moet 30‐40 mm bedragen.
Het profiel mag uitsluitend met een zaagblad van hardmetaal
worden gezaagd.
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Bij het bepalen van de profiellengte moet rekening worden
houden met de thermische lengteverandering van het
aluminium. Bij een temperatuurverschil van 50°C bedraagt
de lengteverandering ca. 1,2 mm/m.

Grove mortel‐ en pleisterresten moeten meteen worden
verwijderd, ook van de gefolieerde oppervlakken.

Bij vensterbanken met oppervlakteveredeling moet rekening
worden gehouden met een restant van ca. 30‐50 mm. Deze
restant is te wijten aan de ophangboring voor de
oppervlaktebehandeling.

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

Vensterbanken met een totale lengte van meer dan 3 m
doorzagen en m.b.v. een stootverbinding opnieuw
verbinden.
Bij het maken van stootverbindingen moet rekening worden
gehouden met een lengte‐uitzetting van 4 mm aan beide
zijden en moet een tweede watervoerend niveau onder de
vensterbank worden gecreëerd met behulp van een
kuipvormige afdichtfolie.
Is de dorpeldiepte groter dan 150 mm, moeten aan de
onderzijde verankeringen met speciale houders worden
voorzien om de positie te stabiliseren (wind‐zuigbelasting). De
afstanden zijn gebaseerd op de tabellen van de
bovengenoemde richtlijnen en aanbevelingen. Volgens onze
aanbeveling moet de afstand tot de eindstukken aan de
zijkant ca. 40 cm bedragen en de afstand van houder tot
houder ca. 60 cm.
Beloopbare dorpels vereisen speciale onderconstructies en
moeten worden ontworpen en geplaatst, rekening houdend
met het bouwwerk.
Opsteekbare afsluitingen moeten aan de schroefkant voor
de uiteindelijk bevestiging worden afgedicht met in de
handel verkrijgbare permanent elastische afdichtmiddelen.
Bij eindstukken die worden ingepleisterd moet aan de voor‐ en
bovenzijde een uitzettingsstrip worden gekleefd (zie tekening
op pagina 10 van deze brochure).
Bij vensterbanken met glijdende eindstukken vangen
geïntegreerde montage‐aanslagen of veerelementen de door
temperatuurschommelingen veroorzaakte beweging van de
vensterbank op dankzij extra ruimte voorzien in het eindstuk.
Indien een antidreunfolie vereist is, moet 1/3 van de onderkant
van de raamdorpel zonder onderbrekingen worden bedekt met
antidreunmateriaal (behalve aan eventuele dichtingsrubbers
van de stootverbindingen of aan eindstukken). Het materiaal
moet zo worden aangebracht dat het in gemonteerde toestand
niet zichtbaar is. We leveren vrij te combineren antidreun‐
stroken in breedtes van 50 en 80 mm. Andere afmetingen
moeten speciaal worden overeengekomen.
Gebruik bevestigingsschroeven van A2‐kwaliteit met
sluitringen uit kunststof.
De vensterbanken moeten aansluitend en verschuifbaar tegen
de ramen worden geplaatst met geschikte afdichtingssystemen
(bijv. geprefabriceerd afdichtingsprofiel van het
vensterbanksysteem).
Tijdens de montage van de vensterbanken moet erop worden
gelet dat de helling van 5° ook na de plaatsing behouden blijft.

De in de fabriek aangebrachte beschermfolie mag niet langer
dan 3 maanden op de gemonteerde vensterbank blijven.

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.
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 aluminium‐brochure
A 05: “Reinigen van aluminium in het bouwwezen”,
uitgegeven door het Gesamtverband der Aluminiumindustrie
e.V. (GDA).
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Verwerkingsinstructies

BUG Windowsills
Processing guidelines

Weather protection for buildings
The BUG aluminium windowsill system protects buildings
in the area of lower windows and door openings against
the influence of weather and environment.
Due to the individual colour selection by anodised or thermo
painting the windowsill can be adapted in an optimum way to
the facade architecture.
Extensive accessories ensure installation under various
building conditions and facilitate mounting. An additional
step‐on profile protects the windowsill at outer doors.
BUG windowsills are available ex stock in lengths of approx.
6,000 mm with punched slotted holes at the mounting bar by
4.2 mm x 7 mm in a distance of each 300 mm. At surface
finished windowsills a factory applied protection foil prevents
damages during transport and installation.
The aluminium made windowsills SOFTLINE PLUS and
STANDARD as well as the accompanying windowsill
connections are available ex stock in following colours.
BUG SOFTLINE PLUS and STANDARD colours:
AU
Aluminium without surface refinement
BC 0
Natural anodised shade
code number 601
BC 2.5
Anodised middle bronze
code number 646
BC 4
Anodised dark bronze
code number 644
RAL 9016 Thermal paint
code number 931
RAL 7016 Thermal paint
code number 716
Differing surface designs may require a longer delivery time.
Windowsills without surface finish will be supplied with
protective foil on demand.
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Suitability and range of application
The BUG windowsill system is suitable for installations in single
or multi‐layer walls with bricks, concrete, natural stone and
plastered facades as well as for heat protection compound
systems and other claddings. It can be used in combination
with all other window frame materials.
All technical requirements of the guideline “Mounting in
the scope of the RAL quality assurance for windows and
doors” can be fulfilled.
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“Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden‐
Württemberg” (professional association of plasterers for
finishing and facades Baden‐Württemberg), “Fachverband Glas
Fenster Fassade Baden‐Württemberg” (professional
association glass, windows and facades Baden‐ Württemberg)
and “Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. Bonn”
(federal association roller blinds and sun protection Bonn) as
well as recommendations for installation/replacement of metal
windowsills (ETICS facade) of the “Gütegemeinschaft
Wärmedämmung von Fassaden e.V.” (GWF = federal quality
association heat insulation of facades) Frankfurt am Main. In
Austria, the directive for the installation of windowsills on
ETICS and plaster facades of the “Österreichische
Arbeitsgemeinschaft Fensterbank” (ed.) / ARGE Fensterbank
(Austrian working group windowsills), Bundesstraße 24, A‐
8291 Burgauberg, applies.
Selection of the profiles and system components
BUG profiles and system components are available in many
different designs. The right selection of the profiles and
system components depends on the intended application
and the actual installation situation at the respective object.
This is therefore exclusively subject to the performing
specialized company.
The drawings included in our brochure can of course not
consider such conditions, but serve only for detailed size
information of our profiles and deliver individual installation
working information, which must be kept.
Therefore, the guideline may not be considered as
construction instruction for the installation of windowsills.
Use of system‐tested components
The present documented system components are adjusted
to each other in terms of their use.
It is expressly pointed out that proper function is not
guaranteed if components of other manufacturers are used
instead of original BUG system components.
Processing guidelines
The following processing guidelines have to be adhered to
during manufacture. These specifications comply with the
current level of experience.

Technical rules, DIN standards
Precondition for a reliable function of our profiles and system
Furthermore, relevant standards and guidelines as well as
components is the adherence to our recognized technical rules
processing instructions from other suppliers should be adhered
and relevant standards, as well as to the guidelines for planning to.
and design and during installation of the windowsills. Especially
the Technical Guideline No. 20 should be observed: Code of
practice for installation of windows and front doors, ISBN 978‐
3‐86950‐082‐9, Verlagsanstalt Handwerk GmbH. In addition to
this, the joint directive – connections on windows and roller
blinds for plaster, heat insulation composite system and drywall
– of the following professional associations applies:

BUG Windowsills

In case of replacement assemblies, the suitability of already
used profiles and system components has to be checked.
The cut to length of the profile shall be performed with a
saw blade made of hard metal.
When specifying the profile length, the thermal expansion
of aluminum must be considered. The change in length is
approx. 1.2 mm/m at 50 °C temperature difference.
At surface finished windowsills off‐cut of approx. 30‐50 mm
should be considered due to the suspension bores for the
surface treatment
Windowsills with total or single length of more than 3 m must
be separated and connected by a butt joint.
When using butt connectors, length expansion on both sides
of 4 mm each is to be taken into account and a second water‐
draining level produced with a trough‐shaped sealing film
under the windowsill.
At outreaches of more than 150 mm special anchors at the
underside must be provided in order to achieve stabilisation
for positional stability (wind and suction load). The distances
are based on the tables of the above‐mentioned directives
and recommendations. In accordance with our
recommendation, the distance from the lateral end pieces
should be approx. 40 cm and the distance from holder to
holder approx. 60 cm.
Accessible and walkable windowsills require special sub‐
structures and are to be planned and constructed in
accordance with the building construction.
Put‐on end seals must be sealed with common mastic
sealant prior to fixing.
At windowsills, which are plastered in, a strain gage must be
bonded to the face and upper side (see drawing, page 10 in
this brochure).
At windowsills with sliding end seals, temperature depending
expansions will be compensated by integrated mounting end
stops or spring elements due to a space in the end seal by
design.
If an anti‐drumming coating is required, 1/3 of the windowsill
underside is to be coated with anti‐drumming material over
the whole length (minus any existing clamping bars in the case
of butt connectors or windowsill ends) in accordance with the
directives. This is to be positioned in such a way that it is no
longer visible when installed. Free to combine strips are
available from us in widths of 50 and 80 mm. Other sizes must
be specially agreed upon.
For fixing the windowsill screws of A2 quality with plastic
washer must be used.
The connection of the windowsills to the windows must be
designed flush and able to slide with suitable sealing systems
(e.g. pre‐fabricated sealing profile of the windowsill system).
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During installation of the windowsills it should be observed
that the drainage slope of 5° is still ensured after
installation.
Rough mortar or plaster residues must be removed
immediately. This applies as well for foil protected surfaces.
The factory supplied protective foil should not remain on
the installed windowsills at site for more than 3 months.
Assembly on the building site
Assembly and sealing on the structure must be carried out
according to the standards and approved guidelines.
Protection during the assembly and construction period
During the assembly and construction period the aluminium
elements are often exposed to mechanical and chemical
impacts. Already small scratches impair the surface an
should be avoided. Lime and cement splashes cause light
spots and possibly corrosion attack. Alkaline pollutions must
therefore be immediately removed, because in case of
longer impact it will not be possible any more to remove the
damages on the building site. If aluminium profiles are
installed prior to plastering, then measures should be taken
by means of which the aluminium is sufficiently protected.
Cleaning of surface‐refined components
We recommend basic cleaning after assembly of the
components as well as cleaning intervals according to the
relevant environmental impact.
Anodised surfaces are cleaned by washing them off using
warm water. In order to support the cleaning effect,
chlorine‐free surface‐active agents can be added to the
water. In case of strongly soiled surfaces, it is recommended
to use special anodic cleaning agents.
Coated surfaces can also be washed off using warm water.
Here too, surface‐active agents can be added to the water in
order to support the cleaning effect. After using surface‐
active agent containing cleaning agents, rinse well using clear
water. In case of strongly soiled surfaces, abrasive cleaners
must not be used. Paint cleaning agents and paint polishes
which are offered for cleaning passenger vehicles are
suitable, however. Application may take place according to
the recommendations of care agent manufacturers.
For further information please refer to the Aluminium Data
Sheet A 05 published by the “Gesamtverband der
Aluminiumindustrie e.V. (GDA)” (Association of the
Aluminium Industry).

Uitgave februari 2016

Processing guidelines

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

STANDARD

STANDARD

7

25

Diepte / Overhang

30

5°

Alle vensterbanken zijn in de schroefkant normaal gezien voorzien van
gestanste slobgaten van 4,2 mm x 7,0 mm, afstand 300 mm.

BUG windowsills are supplied with 4.2 mm x 7.0 mm slots punched in
the screw‐on section at intervals of 300 mm.

De oversteek van de vensterbank uit de afgewerkte gevel moet
30‐40 mm bedragen.

The overhang from the windowsill to the installed facade should be
30‐40 mm.
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Dorpeldiepte
Overhang
in mm
50
70
90
110
130
150

Type

VE
PU
m

201 050
201 070
201 090
201 110
201 130
201 150

36
36
36
48
48
36

Dorpeldiepte
Overhang
in mm
170
190
210
230
250
270

Type

VE
PU
m

201 170
201 190
201 210
201 230
201 250
201 270

36
36
24
24
24
24

Montagevoorbeeld
met houder voor pleisterwerk

Montagevoorbeeld met
houder voor gevels

Installation example with
holder for plaster facades

Installation example with
holder for facades

Dorpeldiepte
Overhang
in mm
290
310
330
350
370
390

STANDARD met A 610 E
STANDARD met A 400

FA 21
214 330

Type

VE
PU
m

201 290
201 310
201 330
201 350
201 351
201 390

12
12
12
12
12
12
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STANDARD‐toebehoren

STANDARD Accessories

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens

Afbeelding
Afmetingen in mm

Illustration
size mm

8

Order‐No.
Description
Technical data
A 900 G

A 900 G
22

Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte
van 110‐390 mm

Slip‐on aluminium glide end
cap for overhangs of 110‐
390 mm

24

Recommendation for ETICS
facades

Aanbevolen voor ETICS‐gevels
Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm
VE 30 stuks

24

A 400 / 22

Thermal expansion each
side +2 mm/‐1 mm
PU 30 pcs.
A 400 / 22

Compact eindstuk voor
pleistergevels links/rechts
voor diepte van 50‐390 mm

Compact end cap for plaster
facades left/right for
overhangs of 50‐390 mm

VE 30 stuks

PU 30 pcs.
25

A 450

A 450

Compact eindstuk voor
gevels links/rechts voor
diepte van 50‐390 mm

Compact end cap for facades
left/right for overhangs of
50‐390 mm

24

VE 30 stuks
25

A 500 V / 24

A 500 V / 24

24

Slip‐on aluminium glide end
cap for overhangs of 150‐
390 mm

26

VE 30 stuks

5,6

Recommendation for ETICS
facades

24

26

Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm

19

Aanbevolen voor ETICS‐gevels

Raamdorpel

24

A 500 V / 34

A 500 V / 34
Slip‐on aluminium glide end
cap for overhangs of 150‐
390 mm
Recommendation for ETICS
facades
Thermal expansion each
side +2 mm/‐1 mm

34

Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte
van 150‐390 mm

26
34

VE 30 stuks

24

19

26

Aanbevolen voor ETICS‐gevels
Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm

Thermal expansion each
side +2 mm/‐1 mm
PU 30 pcs.

24

PU 30 pcs.
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Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte van 150‐
390 mm

PU 30 pcs.
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STANDARD‐toebehoren

STANDARD Accessories

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens
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Order‐No.
Description
Technical data

Illustration

Afbeelding
Afmetingen in mm

size mm
Ø 4,2

H 500 D

H 500 D

Regendichte stootverbinding
voor diepte van 50‐390 mm

Joint Connector, rain proof for
overhangs of 50‐390 mm

1950 Pa, ift‐getest

1950 Pa

VE 10 stuks

PU 10 pcs.

H1‐stootverbinding voor
binnen‐ en buitenhoeken
90° en 135°

H1 Corner joint connector
for internal and external
corners 90° and 135°

Afb. buitenhoek

voor diepte van 50‐390 mm

for overhangs 50‐390 mm

VE 10 stuks

PU 10 pcs.

Houder voor gevel 201 401

Holder for facades
201 401

6 x 30

VE 20 stuks

6 x 30

Houder voor pleistergevel
201 421

201 401

PU 20 pcs.

Holder for plaster facades
201 421

201 421

VE 20 stuks

PU 20 pcs.

Vensterbankhouder 201 842

Holder for ETIC Systems 201 842
Maat

verstelbaar van
90‐120 mm

adjustable from
90‐120 mm
100

85

Houder draaien
naar behoefte
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VE 10 stuks

6 x 30

Turn holder as
required

PU 10 pcs.
Vensterbankhouder
verstelbaar van
201 841
120‐220 mm
201 843
230‐300 mm
201 844
310‐390 mm
201 841
A 130 / B 95
201 843
A 150 / B 210
201 844
A 150 / B 290

Houder draaien
naar behoefte

VE 10 stuks

Turn holder as
required

Maat

A
Ø 8,1

6,5 x 30

Holder for ETIC Systems
adjustable from
201 841
120‐220 mm
201 843
230‐300 mm
201 844
310‐390 mm
201 841
A 130 / B 95
201 843
A 150 / B 210
201844
A 150 / B 290
PU 10 pcs.

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

SOFTLINE PLUS

SOFTLINE PLUS

10

25

Diepte / Overhang

40

5°

Alle vensterbanken zijn in de schroefkant normaal gezien voorzien van
gestanste slobgaten van 4,2 mm x 7,0 mm, afstand 300 mm.
De oversteek van de vensterbank uit de afgewerkte gevel moet
30‐40 mm bedragen.

BUG windowsills are supplied with 4.2 mm x 7.0 mm slots punched in
the screw‐on section at intervals of 300 mm.
The overhang from the windowsill to the installed facade should be
30‐40 mm.

Dorpeldiepte
Overhang
in mm

Type

VE
PU
m

Dorpeldiepte
Overhang
in mm

Type

VE
PU
m

Dorpeldiepte
Overhang
in mm

Type

VE
PU
m

50
70
90
110
130
150
165

205 050
205 070
205 090
205 110
205 130
205 150
205 165

36
36
36
48
48
36
36

180
195
210
225
240
260
280

205 180
205 195
205 210
205 225
205 240
205 260
205 280

36
36
24
24
24
24
24

300
320
340
360
380
400

205 300
205 320
205 340
205 360
205 426
205 400

12
12
12
12
12
12

Montagevoorbeeld
met houder voor pleisterwerk
aan hout‐aluminiumraam
Aluvogt Design 2000 K

Montage‐
voorbeeld
Installation
example

Installation example with
holder for plaster facades

SOFTLINE PLUS met A 150

Raamdorpel
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24

19

24

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

SOFTLINE PLUS‐toebehoren

SOFTLINE PLUS Accessories

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens

Afbeelding
Afmetingen in mm

Illustration
size mm

Order‐No.
Description
Technical data
A 900 G

A 900 G
22

Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte van
110‐400 mm

Slip‐on aluminium glide end
cap for overhangs of 110‐
400 mm

24

Recommendation for ETICS
facades

Aanbevolen voor ETICS‐gevels
Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm
24

VE 30 stuks

Thermal expansion each
side +2 mm/‐1 mm
PU 30 pcs.

A 700

A 700

Compact eindstuk voor
pleistergevels
links/rechts voor diepte
van 50‐400 mm

Compact end cap for
plaster facades left/right
for overhangs of
50‐400 mm

VE 30 stuks

25

PU 30 pcs.

A 150

A 150

Eindstukken zijkant voor
gevels links/rechts voor
diepte van 50‐380 mm

Side end caps for
facades left/right
for overhangs of
50‐380 mm

VE 30 stuks
30

Slip‐on aluminium glide end
cap for overhangs of 150‐
400 mm

24

Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte van
150‐400 mm

26

Recommendation for ETICS
facades
19

26
5,6

24

Aanbevolen voor ETICS‐gevels
Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm

Thermal expansion each
side +2 mm/‐1 mm

Raamdorpel

24

VE 30 stuks
A 500 V / 34
26

Recommendation for ETICS
facades
Thermal expansion each
side +2 mm/‐1 mm

24

19

26

Aanbevolen voor ETICS‐gevels

VE 30 stuks

PU 30 pcs.
A 500 V / 34
Slip‐on aluminium glide end cap
for overhangs of 150‐400 mm

34

Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte van
150‐400 mm

Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm

PU 30 pcs.
A 500 V / 24

A 500 V / 24
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11

24

PU 30 pcs.
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SOFTLINE PLUS‐toebehoren

SOFTLINE PLUS Accessories

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens

Order‐No.
Description
Technical data

Illustration

Afbeelding
Afmetingen in mm

size mm
Ø 4,2

H 500 D

12

H 500 D

Regendichte stootverbinding
voor diepte van 50‐390 mm

Joint Connector for overhangs
of 50‐390 mm

1950 Pa, ift‐getest

1950 Pa

VE 10 stuks

PU 10 pcs.

H1‐stootverbinding voor
binnen‐ en buitenhoeken
90° en 135°

H1 Corner joint connector
for internal and external
corners 90° und 135°

Afb. buitenhoek

voor diepte van 50‐400 mm

for overhangs 50‐400 mm

VE 10 stuks

PU 10 pcs.

Houder voor gevel 205 883

Holder for facades 205 883
6 x 30

VE 20 stuks

PU 20 pcs.

6 x 30

Houder voor pleistergevel
205 411

205 883

Holder for plaster facades
205 411

205 411

VE 20 stuks

PU 20 pcs.

Vensterbankhouder 205 912

Holder for ETIC Systems 205 912
Maat

adjustable from
90‐120 mm

85
100

verstelbaar van
90‐120 mm

VE 10 stuks

6 x 30

Turn holder as
required

Vensterbankhouder
verstelbaar van
205 910
120‐220 mm
205 985
230‐300 mm
205 986
310‐390 mm
205 910
A 130 / B 95
205 985
A 150 / B 210
205 986
A 150 / B 290

Houder draaien
naar behoefte

VE 10 stuks

Turn holder as
required

PU 10 pcs.

Maat

A
Ø 8,1

6,5 x 30

Holder for ETIC Systems
adjustable from
205 910
120‐220 mm
205 985
230‐300 mm
205 986
310‐390 mm
205 910
A 130 / B 95
205 985
A 150 / B 210
205986
A 150 / B 290
PU 10 pcs.
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Houder draaien
naar behoefte

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

Speciale toebehoren

Special Accessories

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens

Afbeelding
Afmetingen in mm

Illustration
size mm

Groefprofiel V 9
271 503
zonder dichting

13

Order‐No.
Description
Technical data
Rib profile V 9 271
503 without gasket
Length 3000 mm

Standaardlengte 3000 mm

Dichting 219
518EPDM
VE 300 m
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PA 10 Uitsparing voor steunpilaar
voor diepte van 50‐400 mm

Dichting

Gasket 219
518APTK
PU 300 m

Dichting

B

PA 10 Pillar recess for
overhangs
50‐400 mm

Vensterbankdichting
625 636 gebruiken

Use gasket 625 636

Aanmaak volgens tekening

Production based on
drawing

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

Speciaal ontwerp, gekanteld

Special design tilted

14

maat a / size a

f

maat c / size c

maat x
size x

maat b / size b

maat u
size u

De oversteek van de vensterbank uit de afgewerkte gevel moet
30‐40 mm bedragen.

The overhang from the windowsill to the installed facade should
be 30‐40 mm.

Geproduceerd in lengtes tot 3000 mm

Fabrication in length till 3000 mm

Voor gestanste slobgaten van 4,2 mm x 7,0 mm, afstand 300 mm,
gelieve maat x op te geven.

For slot punch with 4.2 mm x 7.00 mm, intervals of 300 mm, please
mention size x.

Aluminium windowsills edging
At semi‐circular windowsills all edges are made with 90
degrees and without slope.
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Aluminium raamdorpel, rond
Bij halfronde vensterbanken zijn alle
randen uitgevoerd in een hoek van 90° en
zonder helling.

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

Speciaal ontwerp, gekanteld

Special design tilted

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens

Afbeelding
Afmetingen in mm

Illustration
size mm

15

Order‐No.
Description
Technical data
A 900 G

A 900 G
22

Glijdend alu/kunststof
eindstuk voor diepte van
110‐400 mm

Slip‐on aluminium glide end cap
for overhangs of 110‐400 mm

24

Aanbevolen voor ETICS‐gevels

Recommendation for ETICS
facades

Uitzetting per zijde
+2 mm/‐1 mm

Thermal expansion each side +2
mm/‐1 mm
24

VE 30 stuks
V9

PU 30 pcs.
V9

Stootverbinding met EPDM‐
dichting aan beide zijden

74

Connector with
sealing inserted on
both sides

Dichting 219 518
EPDM
VE 300 m

Gasket 219 518
APTK
PU 300 m

Groefprofiel V 9
271 503
zonder dichtingen

V 9 Rib profile 271 503
without gasket
Length 3000 mm

Lengte 3000 mm

PA 10 Uitsparing voor steunpilaar
B

PA 10 Pillar recess
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H

Vensterbankdichting 625 636
gebruiken

Use gasket 625 636

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

Toebehoren

Accessories

Afbeelding
Illustration

Type
Description
Technical data

201 418
Vensterbank‐
dichting
EPDM 2 mm

201 418
Connection gasket
EPDM 2 mm

VE 50 m

PU 50 m

625 636
Vensterbank‐
dichting
EPDM 4,5 mm

625 636
Connection gasket
EPDM 4,5 mm

VE 100 m

PU 100 m

201 904
Vensterbank‐
dichting
EPDM 3 mm

201 904
Connection gasket
EPDM 3 mm

VE 100 m

PU 100 m

Bevestigingsschroeven voor vensterbanken

Fixing screws for windowsills

209 625

Schroef voor TX 15 3,9 x 25 A 2
met aangebrachte sluitring, licht
Schroef voor TX 15 3,9 x 25 A 2 bronskleurig,
met aangebrachte sluitring, licht

209 625

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
with put‐on washer, bright

209 627

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2, black‐finished,
with put‐on washer dark brown

209 618

Schroef voor TX 15 3,9 x 25 A 2
en afdekkap met sluitring, bruin
(928 382 + 928 809)

209 618

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer
brown (928 382 + 928 809)

209 619

Schroef voor TX 15 3,9 x 25 A 2
en afdekkap met sluitring, lichtgrijs
(928 382 + 928 810)

209 619

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer light
grey (928 382 + 928 810)

209 621

Schroef voor TX 15 3,9 x 25 A 2
en afdekkap met sluitring, wit
(928 382 + 928 834)

209 621

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer
white (928 382 + 928 834)

209 620

Schroef voor TX 15 3,9 x 25 A 2
en afdekkap met sluitring
Speciale kleur (928 382 + 928 812)

209 620

Screw for TX 15 3.9 x 25 A 2
and end cap with washer, special
color (928 382 + 928 812)

209 627

VE 100 stuks

packing unit 100 each
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Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens
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BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

Toebehoren

Accessories

BUG DFT 40 – de zelfklevende alu hoekstukjes voor
vensterbanken maken een professionele en eenvoudige
afdichting mogelijk van de voeg tussen de schroefkant
van de vensterbank en het opsteekbare eindstuk van de
vensterbank.
De hoekstukjes hebben een diameter van ca. 40 mm en
worden exclusief door BUG geleverd op rollen van 660
stuks. De ondergrond moet stof‐ en vetvrij zijn om de
onderdelen vast te kleven. Neem daarbij het EG‐
veiligheidsinformatieblad 218000070 in acht.

BUG DTF 40 – the sealing forming part for windowsills allows a
professional and simple sealing of the gap between windowsill
mounting bar and put‐on windowsill end seal.
The forming parts come with a diameter of approx. 40 mm
and are supplied on rolls with 660 each, exclusively by BUG.
The respective adhesive surfaces must be dry and free of
lubricants and dust for the adhesive process.
The EG safety data sheet 218000070 must be observed.

1. Fixeer DFT 40 aan het eindstuk van de vensterbank
1. Fix DFT 40 at the windowsill end seal

2. Kleef vervolgens rond de voeg
2. Following glue around the gap

3. Volg de vorm en druk aan
3. Form and press

4. Kleef de stootvoeg aan de zijkant vast
4. Connect butt‐joint on the edge

Bestelnr.
Beschrijving
Technische gegevens

Afbeelding

17

Illustration

Type
Description
Technical data

DFT 40
209 540
Zelfklevende alu
hoekstukjes voor
vensterbanken

DFT 40
209 540
Sealing forming part for
windowsills

VE 200 stuks

PU 200 pcs.

BUG Raamdorpels

BUG Windowsills

Traptredeprofiel

Step protection profile

18

Traptredeprofiel
Step protection profile

Breng ononderbroken siliconenkit aan in de daarvoor voorziene groef voordat het traptredeprofiel wordt
geplaatst en het maak profiel vervolgens met A2‐plaatschroeven of waterdichte AL‐klinknagels vast.
Voor dorpeldiepte vanaf 150 – 205 415 TSP 15
Voor dorpeldiepte vanaf 210 – 205 421 TSP 21
Standaardlengte 6000 mm
Apply silicon sealing material continuously prior to installing the step‐one protection profile and fix profile
with A2 tapping screws or water tight AL‐rivets.
From windowsill outreach 150 – 205 415 TSP 15
From windowsill outreach 210 – 205 421 TSP 21
Length 6,000 mm

Vensterbankvlak
Windowsill area

Eindstuk vensterbank zijkant
Lateral windowsill connection

Eindstuk vensterbank zijkant
Lateral windowsill connection

Montage / Mounting

Bovenaanzicht / Top view

Vensterbank met eindstuk / Windowsill with end seal

Profiel
Profile
Traptredeprofiel 15
Traptredeprofiel 21

oppervlakken op voorraad
available surfaces on stock

Type
205 415
205 421

AU
X
X

BC 0
X
X

BC 2,5

BC 4

RAL 9016

VE
PU
6m
6m
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Traptredeprofiel / Step protection profile
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BUG Windowsills

BUG 2step

BUG 2step

19

Als het BUG 2step‐afdichtingsprofiel wordt gebruikt, kunnen
de vensterbanken na het afwerken van de ETICS‐ of
pleistergevel worden ingeschoven en bevestigd. Dit heeft als
voordeel dat er geen schade aan de vensterbank kan ontstaan
tijdens de isolatie‐ en pleisterwerkzaamheden. Mocht de
vensterbank later beschadigd raken, dan kan ze op elk
moment worden vervangen zonder de muur van het gebouw
te beschadigen.
Omdat de vensterbanken met voorgemonteerde eindstukken
bewegingsruimte hebben in de ingepleisterde
aansluitprofielen, wordt de gevel van het gebouw niet
blootgesteld aan de bewegingen van de vensterbanken die het
gevolg zijn van temperatuurschommelingen.
Systeemdetails
Ingepleisterd aansluitprofiel
Plastered connection profile

• Montage van raamdorpels in afgewerkte gevels mogelijk
• Vervanging van vensterbanken zonder de gevel te

beschadigen
• Montageplaatje voor fixatie en afdichting aan het venster
• Compensatie voor bewegingen van de vensterbank als
gevolg van temperatuurschommelingen
• Afdichtingsprofiel voor waterafvoer
• 2‐delig afdichtingsprofiel voor aansluiting op het raam
• Industrieel eigendomsrecht toegekend

Inschuiven van aluminium vensterbank
Insertion of the aluminum windowsill

If using the windowsill connection profile BUG 2step, the
windowsills can be pushed in and fixed after the ETICS or
plaster facade is completed. This has the advantage that no
damage to the windowsill can be caused during insulation and
plastering work. If damage is nevertheless caused to the
windowsill at a later date, the latter can be replaced at any
time without damaging the wall of the building.
As the windowsills with pre‐installed windowsill closures have
clearance for movement in the plastered connection profiles,
movements of the windowsills due to temperature changes
have no effect on the wall of the building.

System details

• Enables installation of the windowsills in finished façades
• Replacement of windowsills without damaging the façade
• Mounting bracket for fixing the position and sealing the
Uitgave februari 2016

window

• Compensation of movements of the windowsill due to
temperature changes

• Sealing profile for drainage
• 2‐section sealing profile for the window joint
• Industrial property right granted
Bevestiging van aluminium vensterbank
Fixing of the aluminum windowsill

Inbouwrichtlijn zie downloads

BUG Aluminiumsystemen

BUG Aluminium‐Systeme

Systeemoverzicht

Systems overview
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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.

Wood Aluminum Systems for Windows and Facades

• The uniform wood profiling for the frames and the same milling of
the outer edge of the wood wings allows at all design variants a
quick planning and economic production.

•Uniform building connection solutions for all design types facilitate
preparing quotations, planning and installation

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.
Weather Protection Bars

• Weather

protection bars are protecting by its design the lower
crossbar of the wood window against influence of the weather.
• Moreover the thermo weather protection bars provide a thermal
separation in the section of the lower window seam.

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 Windowsill Series

• Protects the building against influence of the weather and
influence of the environment.

• Due to its colored anodization or thermo painting the
windowsill adapts easily to any facade color.

• An additional step‐on profile protects the windowsill at
doors.
Aluminium eindstuk A 900 G
vensterbank die het gevolg zijn van temperatuurschommelingen.

Aluminum Windowsill Sealing A 900 G

• The windowsill sealing allows expansions and depression of the
aluminum windowsill caused by temperature differences.
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• Het eindstuk biedt ruimte voor bewegingen van de aluminium

BUG Aluminiumsystemen

BUG Aluminium‐Systeme

Systeemoverzicht

Systems overview

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.
WOOD PLUS

• The most effective and enduring protection for wooden windows from
•

weather damage is an aluminum cladding on the outside.
The aluminum profiles are applied to the finished wood window with a
snap connection and secures a constructive wood protection.

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

Threshold TBS 70 F

• For revolving doors and revolving‐tilting doors made of wood and
•
•

wood aluminum inward or outward opening
Offer a full perimeter surface for the rebate seal at 70 mm threshold
width
Suitable for the handicapped to 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

Wood Aluminum Winter Garden System

• Viewing widths of the profiles of 50 mm, 55 mm und 75 mm
• Spacers determined pressure of the sealing on the glass edge
• No through bolting from the outside into the wood construction
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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
Wood Aluminum Roof System

• Spacers determined pressure of the sealing on the glass edge
• Sealing system for self‐cleaning glazing and designed for poly
carbonate or PMMA plates

• Compatible with the winter garden system

21
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Daksystemen
• Een‐ en meerdelige afsluitsystemen voor platte daken met clipmontage
• Wandaansluitprofielen en kiezelranden in verschillende vormgevingen
• Afdekkingen voor balustrades met structureel geteste houdersystemen
Roof Systems

• Single‐part and multi‐part flat end sealing with clip‐on
mounting

• Wall connection profile and gravel collecting bars in multitude design
variants
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• Balustrade coverings with structurally tested holder systems
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