
 
 

TEXTIELPROFIELEN GAMMA 

 

ENKELZIJDIGE TEXTIELPROFIELEN 

 

  
TEX8 

 

Productomschrijving: 

h-profiel 

wordt op maat in verstek gezaagd 

moet aan de binnenzijde van een nis worden 

geschroefd 

 

Toepassingen: 

om in nissen te plaatsen zoals kast-, deur-, raam- en 

muuropeningen  

 

 

Uitvoering:  alu geanodiseerd 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires:  geen 

 

 

  
  

TEX16 
 

Productomschrijving: 

F-profiel 

23x16mm 

     dikte 16mm 

     23mm tegen wand om te schroeven 

wordt in verstek verzaagd 

aansluitend tegen elkaar schroeven 

kan bij rondingen manueel wat worden gebogen 

 

Toepassingen: 
tegen een muur of constructie schroeven 

 

Uitvoering:  alu geanodiseerd 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: geen 

 

 

  



 
 

  

TEX16+ 

 

Productomschrijving: 

F-profiel 

30x16mm 

 

Toepassingen: 

 

tegen muur of constructie te schroeven 

om zelfdragende frames van klein formaat te maken 

 

Uitvoering:  alu geanodiseerd, wit mat ral 9016,  zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEX16+HOEK 90° 

  TEX16+VERBINDING 
  

 

  
 

 

 

 

TEX15 

 

Productomschrijving: 

F-profiel 
15x44mm 

 dikte 15mm 

      

gemakkelijk om te plaatsten omdat er met 44 mm 

tegen de muur voldoende ruimte is om te schroeven 

 

Toepassingen: 

tegen een muur of constructie schroeven 

om zelfdragende kaders van klein formaat te maken  

 

Opmerking: 

het profiel kan ook in de andere richting worden 

gebruikt zodat het kader 44mm dikte heeft. Dit om 

zelfdragende kaders van kleiner formaat te maken die 

met hun dikte van 44mm dan wat meer body hebben. 

 

Uitvoering:  alu geanodiseerd, wit mat ral 9016- of zwart mat ral 9005 gelakt 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEX15HOEK 90° 

  TEX15L-HOEK90° 

  TEX15VERBINDING 

 

  



 
 

  

TEX30 
 

Productomschrijving: 
dikte 30mm 

tussensteunen nodig vanaf +/- 2m 

extra sterke hoeken noodzakelijk 

wordt in verstek verzaagd 

 

Toepassingen: 

om zelfdragende frames te maken 

kan ook tegen de muur worden geschroefd indien men 

een dikker kader wil 

 

 

Uitvoering:  alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXHOEK90° 

  TEXOPHANGING ZONDER GEUL + TEXKABEL 

 

 

  

TEX55 
 

Productomschrijving: 
dikte 55mm 

tussensteunen nodig vanaf +/- 2m 

extra sterke hoeken noodzakelijk 

wordt in verstek verzaagd 

 

Toepassingen: 

om zelfdragende frames te maken 

kan ook tegen de muur worden geschroefd indien men 

een dikker kader wil 

 

 

Uitvoering:  alu geanodiseerd 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXHOEK90° 

  TEXOPHANGING ZONDER GEUL + TEXKABEL 

   

  



 
 

  

TEX55+ 
 

Productomschrijving: 
55x42mm 

geul aan achterzijde kan eventueel worden gebruikt 

om een al dan niet bedrukt block-out doek aan te 

brengen of een rugplaat met eventuele ledmodules of 

akoestisch materiaal 

tussensteunen nodig vanaf +/- 2m  

extra sterke hoeken noodzakelijk  

wordt in verstek verzaagd 

 

Opmerking: 

enkelvoudig profiel dat eventueel ook dubbelzijdig kan 

worden gebruikt 

 
Uitvoering: alu geanodiseerd, wit gelakt (RAL9010 of RAL9016), zwart gelakt 

Houtdecor: eik, whitewashed wit, whitewashed grijs 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXHOEK90° 

  TEXOPHANGING ZONDER GEUL + TEXKABEL 

 

 

  

TEX98 
 

Productomschrijving: 
98x42mm 

Lichtbakprofiel, ook geschikt voor het plaatsen van 

SIDE-LED-verlichting 

bevat zowel een geul voor een rugplaat als een extra 

geul om een block-out doek aan te brengen  

tussensteunen nodig bij grotere frames  

sterke verstekhoeken noodzakelijk 

wordt in verstek verzaagd 

 
Opmerking: 

er is geen geul voor voeten of ophangingskabels 

voorzien, deze kunnen echter wel worden bevestigd na 

het boren van gaten 

 
Uitvoering: alu geanodiseerd, wit gelakt (RAL9010 of 9016), wit RAL9016 met zichtzijde zwart matte pvc folie 

Houtdecor: eik 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

   TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

   TEXVERSTEVIGING 

   TEXHOEK90° 

  TEXOPHANGING ZONDER GEUL + TEXKABEL 

  TEXVOET Diverse (gaten te boren) 
 



 
 

  

TEX60 OUTDOOR 
 

Productomschrijving: 
basisprofiel met cover 

 

basisprofiel 

     57x42mm  

     moet tegen een muur worden bevestigd 

     plastic verstekhoeken voor extra stabiliteit  

     geul met schroefdraad om cover te bevestigen 

 

 cover of afdekprofiel 

     zorgt dat pees uit geul niet kan loskomen 

     kan worden voorgeboord met (verzonken) gaten 

     M6-bevestigingsmaterialen gebruiken 

 
Uitvoering: basisprofiel: alu brut 

  cover:   alu geanodiseerd, wit gelakt RAL9016 en zwart gelakt RAL9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: EQABS2 (plastic verstekhoek) 

  INOX M6 BOLKOP 

  INOX M6 VERZONKEN KOP 

 

 

  

TEX110 OUTDOOR 
 

Productomschrijving: 
basisprofiel met cover 

 

basisprofiel 

     105x32mm 

     voor het bouwen van lichtbakken 

     plastic verstekhoeken voor extra stabiliteit 

     geul met schroefdraad om cover te bevestigen 

 

 cover of afdekprofiel 

     zorgt dat pees uit geul niet kan loskomen 

     kan worden voorgeboord met (verzonken) gaten 

     M6-bevestigingsmaterialen gebruiken 

 
Uitvoering: basisprofiel: alu brut 

  cover:   alu geanodiseerd, wit gelakt RAL9016 en zwart gelakt RAL9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: EQABS2 (plastic verstekhoek) 

  INOX M6 BOLKOP 

  INOX M6 VERZONKEN KOP 

  ZWARTE SCHROEF M6X14 (voor zwart afdekprofiel) 

 

  



 
 

DUBBELZIJDIGE TEXTIELPROFIELEN 

 
  

TEX47 GEUL 
 

Productomschrijving: 
47x42mm 

tussensteunen nodig bij grotere frames  

bevat een geul voor bevestiging van voeten of 

ophangkabels 

 

Toepassingen: 

Zelfdragende frames 

 
Opmerking: 

kan worden gecombineerd met TEX47 GLAD 

     bv.TEX47 GEUL onderaan voor voeten 

          TEX47 GLAD op zichtbare plaatsen 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXHOEK90° 

  TEXOPHANGING 1,5 MET KABEL 

  TEXOPHANGING 3 MET KABEL 

  TEXVOET Diverse 

 

 
 

 

 

TEX47 GLAD 
 

Productomschrijving: 
47x42mm 

tussensteunen nodig bij grotere frames  

bevat GEEN geul voor bevestiging van voeten of 

ophangkabels 

 

Toepassingen: 

Zelfdragende frames  

 

Opmerking: 

kan worden gecombineerd met TEX47 GEUL 

     bv. TEX47 GEUL onderaan voor voeten 

           TEX47 GLAD op zichtbare plaatsen  

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXHOEK90° 

 



 
 

  

TEX78 GEUL 
 

Productomschrijving: 
78x42mm 

bevat een geul voor bevestiging van voeten of 

ophangkabels 

 
Opmerking: 

kan worden gecombineerd met TEX78 GLAD 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016,  zwart mat ral 9005  

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXOPHANGING 1,5 MET KABEL 

  TEXOPHANGING 3 MET KABEL 

  TEXVOET Diverse 

 

 

 

 

TEX78 GLAD 
 

Productomschrijving: 
78x42mm 

bevat GEEN geul voor bevestiging van voeten of 

ophangkabels 

 
Opmerking: 

kan worden gecombineerd met TEX78 GEUL 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005  

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90°EXTRASTRONG 

  TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 

  TEXVERSTEVIGING 

 

  



 
 

  

TEX78HOEK90° 

 

Productomschrijving: 
86x86mm 

stevig profiel 
kan worden gebruikt om naadloze hoekconstructies te 

maken 

voorzien van geulen voor een naadloos aansluiten van 

de prints aan zowel de buiten- als binnenhoeken    

 

Opmerking: 

steeds in combinatie met TEX78 

 
Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90° HEAVY DUTY 

  TEX78HOEK90° EINDKAP WIT/ZWART/GRIJS 

 

 
  

TEX100 GEUL 
 

Productomschrijving: 
100x35mm 

stevig profiel 

kan staand of hangend worden gebruikt 

kan als tussenwand worden gebruikt 

kan ledverlichting op worden aangebracht 

bevat een geul voor bevestiging van voeten of 

ophangkabels 

 

Opmerking: 

kan worden gecombineerd met TEX100 GLAD 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016,  zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90° 

  TEXHOEK90°HEAVYDUTY 

  TEXVERBINDING 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXOPHANGING 1,5 MET KABEL 

  TEXOPHANGING 3 MET KABEL 

  TEXVOET Diverse 

 

  



 
 

 

 

TEX100 GLAD 
 

Productomschrijving: 
100x35mm 

stevig profiel 

kan staand of hangend worden gebruikt 

kan als tussenwand worden gebruikt 

kan ledverlichting op worden aangebracht 

bevat GEEN geul voor bevestiging van voeten of 

ophangkabels 

 

Opmerking: 

kan worden gecombineerd met TEX100 GEUL 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90° 

  TEXHOEK90°HEAVYDUTY 

  TEXVERBINDING 

  TEXVERSTEVIGING 

  TEXOPHANGING ZONDER GEUL + TEXKABEL  

  

 

  

TEX100 LIGHTBOX 
 

Productomschrijving: 
100x23mm 

Ideaal om ledverlichting aan te brengen 

twee hoekverbindingen per hoek noodzakelijk 

bevestiging van voeten of ophangkabels door het 

boren van gaten 

 

Toepassingen: 

dubbelzijdige lichtbakken 

 

 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016,  zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXLIGHTBOX90° 

  TEXHOEK90° 

  TEXVERBINDING 

  TEXOPHANGING ZONDER GEUL + TEXKABEL  
  TEXVOET Diverse (gaten te boren)  

 

  



 
 

3-D-FRAMES 

  

TEXVOLUME 

 

Productomschrijving: 
65x20mm 
profiel moet recht worden afgezaagd 

plastic hoekstukken of verlengstukken worden 

gebruikt om de gewenste vorm te bekomen 

 

Toepassingen: 

om kubus- of balkvormen te maken 

 

 
 
 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXVOLUME90° 

  TEXVOLUMEVERBINDING 

  TEXVOLUMEOPHANGING 

 

 

  
  

TEX78HOEK90° 

 

Productomschrijving: 
86x86mm 

stevig profiel 
kan worden gebruikt om naadloze hoekconstructies te 

maken 

voorzien van geulen voor een naadloos aansluiten van 

de prints aan zowel de buiten- als binnenhoeken    

 

Opmerking: 

steeds in combinatie met TEX78 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016, zwart mat ral 9005 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90° HEAVY DUTY 

  TEX78HOEK90° EINDKAP WIT/ZWART/GRIJS 

   

  



 
 

  

STANDBOUWPROFIEL 

 

Productomschrijving: 
50x50mm 
stevig profiel  

bevat geulen voor zowel ronde keder als voor vlakke 

pees 

kan op een voet, indien extra steun nodig is, worden 

bevestigd 

 

Toepassingen: 

zelfdragende structuren 

standenbouw  

 
 
 

Uitvoering: alu geanodiseerd 

Lengte:  6m en 3m 

 

 

  
  

TEXVERSTEVIGING 

 
Productomschrijving: 
45x19mm 

bevat zijgeulen waardoor het profiel gemakkelijk kan 

bevestigd worden met verstekhoekjes 

verstekhoekjes worden ingeschoven en met een 

inbusvijsje vastgedraaid  

 

Toepassingen: 

verstevigen  

 

 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90° 

   

 

  



 
 

  

TEXVERSTEVIGING SMALL 

 
Productomschrijving: 
32x19mm 

bevat zijgeulen waardoor het profiel gemakkelijk kan 

bevestigd worden met verstekhoekjes 

verstekhoekjes worden ingeschoven en met een 

inbusvijsje vastgedraaid  

 

Toepassingen: 

verstevigen  

 

 
 
 

 

Uitvoering: alu geanodiseerd, wit mat ral 9016 

Lengte:  6m en 3m 

Accessoires: TEXHOEK90° 

 

 

 

 

TEXACOUSTIC 

  

BASOTECT G+ 

 

Productomschrijving: 
fabrikant BASF 

lichtgrijs 

afmeting 2500x1250mm. 

dikte 30mm, 40mm en 50mm 

andere diktes op aanvraag 

 

opmerking: 

technische informatie op aanvraag. 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

ACCESSOIRES 
 

  

 

TEX15HOEK90° 
hoekverbinding voor profiel TEX15 

bij dikte frame 15mm  

 

 

TEX15L-HOEK90° 
hoekverbinding voor profiel TEX15 

bij dikte frame 44mm  

 
  

 

TEX15VERBINDING 

verlengstuk voor profiel TEX15 
 

 

TEX16+HOEK90° 

hoekverbinding voor profiel TEX16+ 

  

 

TEX16+VERBINDING 

verlengstuk voor profiel TEX16+ 
 

 

TEXHOEK90° 

hoekverbinding TEX100 

bevestiging TEXVERSTEVEGING 

 
  



 
 
  

 

TEXHOEK90°EXTRASTRONG 
hoekverbinding voor profielen TEX30, TEX55, 

TEX55+, TEX47, TEX78, TEX98 

 

 

TEXHOEK90° HEAVY DUTY 
Hoekverbinding voor profiel TEX100 

TEX78HOEK90° 

 

  

  

 

TEXVERBINDINGEXTRASTRONG 
verlengstuk voor profielen TEX30, TEX55, TEX55+, 

TEX47, TEX78, TEX98 

 

 

TEXVOLUME90° 
driewegs plastic hoekstuk voor TEXVOLUME profiel 

 

  

 

TEXVOLUMEVERBINDING 

verlengstuk voor TEXVOLUME profiel 

 

 

TEXVOLUMEOPHANGING 
samen te gebruiken met TEXOPHANGING 1,5 

 

  



 
 
  

 

TEX78HOEK90° EINDKAP 

plastic eindstuk voor aansluitende hoekconstructie 

grijs/zwart/wit 

 

 

EQABS2 

plastic verstekhoek voor TEX60 OUTDOOR 

 

  

 

TEXLIGHTBOX90° 
hoekverbinding TEX100 LIGHTBOX 

 

 

TEXVOET0.9KG 
300x80x5mm 

zilver 

 
  

 

TEXVOET3KG 

370x60x15mm 

zilver 

 

 

TEXVOET11KG 

600x300x8mm 

zilver 

  



 
 
  

 

TEXVOET ZIJSTEUN 
450x150x3mm, zijsteun zorgt voor extra stabiliteit voor 

staande frames 

zilver/wit/zwart 

 

TEXVOET ZIJSTEUN XL 
600x200x3mm, zijsteun zorgt voor extra stabiliteit voor 

staande frames 

zilver/wit/zwart 

 

  

 

TEXVOETPLAAT 

450x150x3mm 

zilver/wit/zwart 

 

TEXVOETPLAAT5MM 

450x150x5mm 

zilver/wit/zwart 

 

  

 

TEXVOET0,7KG  

380x75x3 

zilver/wit/zwart  
 

 

TEX ½ -VOETPLAAT 

voetplaat met slechts 1 zijde 

frame kan tot vlak tegen de muur gezet worden 

zilver 

 



 
 
  

 

TEX ½-VOETPLAAT MET ZIJSTEUN 

voetplaat met slechts 1 zijde 

frame kan tot vlak aan de muur gezet worden 

 zijsteun zorgt voor extra stabiliteit 

zilver 

 

 

TEXOPHANGING 1,5 
regelbare ophanging voor profielen met geul 

geschikt voor kabel diam 1,5mm 

 

  

 

TEXOPHANGING 3 
regelbare ophanging voor profielen met geul 

geschikt voor kabel diam 3mm 

 

 

TEXOPHANGING ZONDER GEUL 
regelbare ophanging 

 in profiel te schroeven bij afwezigheid van geul 

 

  

 

TEXKABEL 1,5 LUS 
staalkabel diam 1,5mm 

lengte 3m met lus 

 

 

TEXKABEL 3 LUS 
staalkabel diam 3mm 

lengte 3m met lus 

 



 
 

  

 

TEXSPATEL 
spatel voor aanbrengen doek in pvc klemprofiel 

 

 

TEXPVCSTRIP 
pvc klemstrip voor aanbrengen doek zonder confectie, 

lengte 2m 

 
  

 

TEXCONNECTOR90° 
connector om aparte frames in een hoekopstelling aan 

elkaar vast te maken 

 

 

TEX PEES SILICONEN 
siliconenpees 14x3mm rol 

100m 

 

  

 

TEX PEES ZACHT PVC 
zacht pvc pees 14x3mm rol 200m 

 

 

TEX PEES ZELFKLEVEND 
zelfklevende pees 14x3mm rol 50m 

 



 
 

  

 

INOXVIJS M6 MET VERZONKEN KOP 

 

 

INOXVIJS M6 MET BOLKOP 

 
  

 

TEXWIEL50 

diam 50mm, met bout en bolkopmoer 

 

 

TEXWIEL50 REM 

diam 50mm geremd, met bout en bolkopmoer 

 

 

 

 

 

 

TEXWIEL75 

diam 75mm, met bout en bolkopmoer 

 

 

TEXWIEL75 REM 

diam 75mm, geremd, met bout en bolkopmoer 

 

  



 
 

 

 

 

 

MAGNEET 

Set 2 magneetplaatjes + blokmagneet 

Om kaders tegen elkaar te klikken 

 

 

 


