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ALGEMENE INFORMATIE

WAT HEEFT U NODIG?

Ons railsysteem bestaat uit aluminium reclameprofielen met een onderbordprofiel van 40x20 mm en een boven bordprofiel van 55x20 
mm. Deze worden onderling gekoppeld met een verbindingsstukken van ca. 15x8x100 mm. De profielen zijn voorzien van kunststof 
strips voor geluidsreductie en voor het klemmen van de reclameborden. Lengte-uiteinden kunnen worden voorzien van een eindkap. 
De reclameborden zijn zonder schroeven makkelijk en eenvoudig te plaatsen in het railsysteem (met behulp van zuignappen). Let op: de 
bevestigingsmaterialen zijn niet inbegrepen (dit is o.a. afhankelijk van het type hekwerk, doorsnede staanders, enz.)

U kunt eenvoudig op locatie uw eigen materiaallijst samenstellen. 
Hieronder treft u twee voorbeelden van praktijksituaties zodat 
u een juist beeld krijgt over de benodigde hoeveelheden. De 
W&Hreclameprofielen hebben een standaard profiellengte van 6.10 
meter. Deze worden tegen berekening van vrachtkosten op de door u 
gewenste locatie afgeleverd. Voor de montage van de reclameprofielen
kunt u eventueel gebruik maken van de diensten van ons 
montagebedrijf. Indien u kiest om de profielen zelf te monteren dient u 
deze eventueel – indien nodig – in te korten (indien van toepassing).
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Ononderbroken omheining / hekwerk. Profielen monteren aan
één stuk (zie foto hiernaast).

onderbroken omheining / hekwerk. Een omheining / hekwerk
rondom een sportveld kan vaak worden onderbroken door
uitsparingen in het hekwerk voor bijvoorbeeld dug-outs en
toegangspoorten (zie foto hieronder).

Aantal profielen
Berekenen op de volgende manier: totale lengte van omheining 
/ hekwerk dat moet worden voorzien van reclameprofielen 
delen door de standaard lengte van 6,10 meter (bv. 120 meter 
omheining/hekwerk die van reclameprofielen moet worden 
voorzien : 6,10 meter = 19,67 profielen. Dit dient te worden 
afgerond op 20 stuks lengteprofiel (122 mtr).

Aantal eindkappen
In deze situatie 2 eindkappen voor het onder profiel en 2 
eindkappen voor het boven profiel nodig.

Aantal koppelstukken
In deze situatie aantal meter profielen delen door 6,10 – 2 = 
aantal koppelstukken. Voorbeeld: 122 meter profiel : 6,10 meter 
= 20 stuks profielen - 2 = 18 koppelstukken voor boven en 18 
koppelstukken voor onder. Het is overigens aan te bevelen om 
hiervan wat extra te bestellen!

Peesstrips
Per m1 reclameprofiel heeft u 4 m1 peesstrips nodig. In deze 
situatie: 122 meter profiel x 4 meter = 488 meter peesstrips. U 
dient dan 3 rollen van 200 meter te bestellen.

Aantal profielen
De berekening is hetzelfde als in voorbeeld 1 maar u dient 
rekening te houden dat bij iedere uitsparing een eindkap op de 
lengte-uiteinde van het onder en boven reclameprofiel geplaatst 
dient te worden. Bij de berekening van het aantal lengtemeter
reclameprofiel kunt u dezelfde berekening toepassen en de 
uitsparingen van het totaal aantal meter eraf halen. In dit 
voorbeeld gaan we uit van 120 meter – 2 dug-outs van 400
cm = 112 meter : 6,10 profiellengte = 18,36 profielen. Dit dient 
afgerond te worden op 19 stuks lengteprofiel (115,90 mtr)

Aantal eindkappen
In deze situatie heb je 6 eindkappen voor het onder profiel en 6 
eindkappen voor het boven profiel nodig.

Aantal koppelstukken
In deze situatie aantal meter profielen delen door 6,10 – 2 = 
aantal koppelstukken. Voorbeeld: 115,9 meter profiel : 6,10 meter 
= 19 stuks profielen - 2 = 17 koppelstukken voor boven en 17 
koppelstukken voor onder. Het is overigens aan te bevelen om 
hiervan wat extra te bestellen!

Peesstrips
Per m1 reclameprofiel heeft u 4 m1 peesstrips nodig. In deze 
situatie: 115,9 meter profiel x 4 meter = 463,6 meter peesstrips. U 
dient dan 3 rollen van 200 meter te bestellen.

VOORBEELD 1 VOORBEELD 2

SAMENSTELLING MATERIAALLIJST SAMENSTELLING MATERIAALLIJST

BELANGRIJK BIJ BESTELLING

• Peesstrips wordt op rol van 200 meter geleverd. Per meter reclamerails heeft u 4 meter peesstrips nodig (2 stuks voor boven- en 2 
stuks voor onderprofiel);

• Peestrips worden op rol geleverd en deze dient nog in de reclameprofiel te worden aangebracht;
• Profielen worden op lengten van 6100 mm geleverd. Totaal aantal meter deelbaar door of afgerond op lengten van 6100 mm;
• Exclusief bevestigingsmaterialen.
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VOORBEELDFOTO’S
Rijg de peesstrips door het profiel. Je kunt eventueel voor een 
goede geleiding siliconenspray gebruiken.

• Zorg voor de degelijke bevestiging en gebruik kwalitatief hoogwaardige bevestigingsmaterialen.
• Zorg bij de montage ook voor voldoende ruimte tussen de profielen onderling ivm uitzettingscoëfficiënten van aluminium bij 

temperatuurswisselingen;
• Zorg dat de reclameprofielen direct na plaatsing volledig worden voorzien van universele borden (voor extra stabiliteit van het 

geheel en ter voorkoming van schade);
• Indien noodzakelijk adviseren wij extra ruggelingse steun bij te grote overspanningen van de profiellengten in combinatie met 

staanderafstanden van het hekwerk of ballenvanger. Bij eventuele toepassing van reclameprofielen op ballenvangers dient u daarbij 
ook rekening te houden met ballen die hierop geschoten kunnen worden. Dit vraagt extra aandacht aan de gehele constructie;

• Wij adviseren om koppelstukken tussen de profielen te borgen / vast te schroeven.
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TECHNISCHE TEKENING


