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Tube Cover System (TCS) standard

Fakta

Vores rørskjuler er udviklet efter NIC Denmarks principper, der sikrer
dig som håndværker en række fordele, såsom besparelser på opsætningstid og en flot finish.

TCS leveres præfabrikeret i folierede 12 mm plader af MDF (Standard
på lager), Fugtfast MDF eller i 10 mm opskummet PVC plader. PVC
bruges især til vådrum eller til områder med risiko for høj fugtighed.

Systemet kan bruges til mange forskellige afdækningsopgaver, så spørg
endelig til råds hos os. Vi vil altid seriøst forsøge at være behjælpelige
med at optimere jeres byggeprojekt til glæde for jer og jeres kunder.

Plader leveres opskåret i de mål, som kunden ønsker eller som rå
plader kunden selv skærer til på byggepladsen.

Fordele ved Tube Cover System (TCS)

Intet unødigt materiale spild
Hurtig montering
Færdigbehandlet overflade (ingen maler)

Ensartet levering
Kræver kun et minimum af værktøj

TCS Versioner

1

Vores kunder har ønsket 2 versioner af TCS.
1

Fer og Not version:
Her er monteringen lidt mere fleksibel.

2

V-spor version:
Meget hurtig opsætningsløsning, som
giver en ren og glat overflade på kanter.

TCS Fer og Not

2

Tolerance ±0.2
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TCS 2 sidet V-spor løsning
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TCS 3 sidet V-spor løsning
Tolerance ±0.2
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