
fischer SmartLight
Aluminium geveldraagprofielen voor open gevelsystemen met SlimFort®

NIEUW

Speciaal voor SlimFort® heeft fischer het aluminium geveldraagsysteem fischer SmartLight ontwikkeld. 
Deze combinatie van een innovatief isolatiesysteem met het ‘pre-engineered’ geveldraagsysteem is 
ijzersterk en uniek. Net zoals de SlimFort® isolatieplaten is fischer SmartLight een ‘plug & play’-systeem. 
Toepassing gaat eenvoudig en snel. Warmtelekken worden vrijwel voorkomen, waardoor de constructie 
ook bij hoge isolatiewaarden dun blijft. Met fisher SmartLight kan SlimFort® toegepast worden bij open 
gevelsystemen (Eurobrandklasse B-s1, d0).

De voordelen op een rij:
•  Geschikt voor open gevelsystemen door zeer duurzame achterconstructie.
•  Nauwelijks werkvoorbereiding door uitgedacht systeem.
•  Eurobrandklasse B-s1, d0 (End-use-application).
•  Eerst isoleren dan construeren.
•  De uitzetting van de aluminiumprofielen wordt evenredig over de gevel verdeeld.
•  Door één persoon verwerkbaar.
•  Pre-engineered geventileerd aluminium 

draagsysteem.
•  Plug & play principe versnelt de montage 

en maakt stellen eenvoudig.
•  Doorkoppelen met unieke 

profielverbinders.
•  Leverbaar via de bouwmaterialenhandel.
•  Praktische lengtes voor eenvoudige 

handling en verwerking (aluminium op 
pallet aangeleverd).

•  Recyclebare en zelfs herbruikbare 
onderdelen.
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fischer SmartLight
Aluminium geveldraagprofielen voor open gevelsystemen met SlimFort®

Profiel met kunststof bracket in beugel drukken. Profiel zit in bracket. Het nokje zit in slobgat. Eruit vallen 
is niet meer mogelijk. Nu is het profiel over een diepte van 
23 mm te stellen.

Profiel aan beide zijden vastzetten met één boorschroef. Profielen onderling verbinden met profielverbinder.  
De korte profielen werken nu als één lang profiel en is 
daardoor eenvoudig waterpas te stellen.
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