Agnes-One-Step
Kant en klare wand & plafondpanelen

Numm
in wa er 1
nden
plafon en
ds

• Kant en klaar paneel
• Voordeliger dan gips
• Door één man te monteren
• Levering op maat mogelijk
(wand)
• Langste lengtes
(wand tot 4.20 m!)
• Al 15 jaar op de markt

Aanvoerder in bouwproducten

De wand- & plafondpanelen van Agnes One-Step zijn eenvoudig te
plaatsen en na plaatsing direct klaar. Naast de vele decormogelijkheden
is er ook een brand- en vochtwerende uitvoering. Voor de randafwerking is er een uitgebreid scala aan profielen en bijbehorende plinten.
Agnes One-Step is uitermate geschikt voor o.a. kantoren, renovatie- en
nieuwbouwprojecten, scholen en recreatiebouw.

Agnes-One-Step
Kant en klare wand & plafondpanelen
Uitvoeringen en afmetingen
Plafond*
60x120

Wand*
60x230

60x260

60x304

60x360
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Geel gewolkt
Beige gewolkt

•
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Apricot

•

•

60x390 cm

•

* Dit zijn werkende afmetingen in cm. Overige uitvoeringen en lengtes zijn op aanvraag ook mogelijk bij
een minimale bestelhoeveelheid.

Kleurechtheid

7 ( = uitstekend, schaal 1 – 8) volgens testmethode SIS650058

Brandvoortplanting Agnes One-Step FR (fire resistance) - klasse 2 (NEN 6065/6066) TNO getest
Agnes One-Step standaard - klasse 4 (NEN 6065/6066) TNO getest
Opbouw

De panelen hebben een basis van spaanplaat (12 mm) en zijn afgewerkt met een
decoratieve eindfolie. De randen zijn voorzien van messing en groef.

Gewicht

Ca. 9,5 kg/m2 (Ca. 6,5 kg per plafondpaneel)

Verpakking

Plafondpanelen: per 6 stuks in een stevige kartonnen doos. 60 stuks (10 dozen) op
een pallet. Wandpanelen gaan per pallet a 50 stuks.

Opslag

De pakken dienen in een afgesloten ruimte in de originele verpakking horizontaal, op
een vlakke ondergrond opgeslagen te worden, bij een temperatuur tussen de 10 - 30
graden en een relatieve vochtigheid van maximaal 70 %.

Verwerking

De verwerkingsvoorschriften zijn te downloaden op www.retbouwproducten.nl of op
te vragen bij het verkoopteam.

Onderhoud

Het oppervlak is afneembaar met niet aggressief schoonmaakmiddel verdund met
water.

Wat betekent ‘Aanvoerder in bouwproducten’ voor u? Bij RET kunt u op het volgende rekenen:
• Het meest veelzijdige assortiment
• Maatwerk in voorraadheer en logistiek
Aanvoerder in bouwproducten

• Uw partner in inkoop en productontwikkeling

Uw Ret Agnes One Step dealer:

• Technisch advies, training en projectbegeleiding

BPG Boxtel

Koppenhoefstraat 6
5283 VK Boxtel
Tel. 0411-674230
Fax 0411-673907
info@bpgboxtel.nl
www.bpgboxtel.nl
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