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Vernieuwende en betrouwbare producten, erkend door het CSTB.

NMC is al meer dan 20 jaar aanwezig in de gevelwereld dankzij DOMOSTYL®, en biedt zijn klanten oplossingen die 
voldoen aan de strengste technische en stilistische eisen.

Met zijn vernieuwende kwaliteitsproducten, ontwikkelingen op maat en professionele prestaties, biedt NMC gevelwerkers 
producten aan die zowel esthetisch als functioneel zijn. De Belgische vennootschap is overal ter wereld aanwezig en kan 
steunen op een lange ervaring in de ontwikkeling van decoratieve en technische profielen. Omdat NMC zijn producten 
steeds wil verbeteren, biedt het bedrijf voortaan een volledig gamma voor buitenshuis aan.

Het standaard productgamma DOMOSTYL® bestaat uit polyurethaan gevellijsten om gevels onmiddellijk af te werken tijdens 
renovatie- of bouwwerken. Deze stevige en duurzame lijsten kunnen snel en eenvoudig geplaatst worden en geven de gevel 
stijl en karakter.

Het concept DOMOSTYL® CUSTOMIZED, waarmee op verzoek gevellijsten op maat in geëxpandeerd polystyreen gemaakt 
kunnen worden, ongeacht hun grootte of vorm. DOMOSTYL® CUSTOMIZED past zich bijzonder goed aan de verschillende 
externe thermische isolatiesystemen (ETI) aan en kreeg een gunstig technisch advies van het CSTB Nr. 7/11-1474.

DOMOSTYL®: de garantie voor een esthetisch kwaliteitsproduct, ondersteund met

n   de Franse technische goedkeuring nr. 7/11-1474 van het CSTB (Wetenschapelijk en technisch zentrum  
voor de bouw in Frankrijk)

n  meer dan 50 jaar ervaring in de productie van synthetisch schuim
n  20 jaar aanwezigheid op de markt met DOMOSTYL®

n permanente innovatie
n efficiënte en vriendelijke service
n lokale knowhow
n producten getest door de meest veeleisende onafhankelijke instellingen
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DOMOSTYL®

Decoratieve oplossingen voor 
hedendaagse gevels
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Met NMC gevellijsten kan u kiezen uit ontelbare designmogelijkheden. DOMOSTYL® past zich aan alle stijlen, en biedt 
de gevelwerker het comfort van een standaard assortiment en de flexibiliteit van een productie op maat.

De gevelsierlijsten van NMC kunnen gebruikt worden voor een brede waaier toepassingen buitenshuis en nemen een 
vooraanstaande plaats in, op het gebied van decoratie.

Zo biedt het standaard DOMOSTYL® gamma in polyurethaan de gevelwerker een coherente en beknopte keuze aan 
producten. De DOMOSTYL® gevellijsten bevatten de volgende decoratieelementen voor gevels: gevelbanden, vensterbanken, 
omlijstingen, frontons, hoekstenen, consoles en sluitstenen.

Dankzij de foto's van de producten en hun duidelijke voorstelling in de DOMOSTYL® catalogus kunt u gemakkelijk de 
referenties kiezen die uw gevel een zekere elegantie en uitstraling geven.

Het concept DOMOSTYL® CUSTOMIZED biedt specifieke oplossingen voor professionals door gevels te bekleden, 
waarvoor een exclusieve of gepersonaliseerde afwerking vereist is. De productietechniek die NMC gebruikt maakt een grote 
verscheidenheid aan vormen mogelijk, en alle geveltoepassingen kunnen overwogen worden: gevelbanden, vensterbanken, 
omlijstingen, rozetten, frontons, hoekstenen, consoles, sluitstenen, balken, daklijsten, enz.

NMC stelt al zijn technische expertise ten dienste van de decoratie.



Schenk uw gevel elegantie en uits-
traling. Voorzie uw vensters van een 
omlijsting en een vensterbank. Geef 
uw gevel meer reliëf met een lijst.
 
DOMOSTYL® biedt u vrijwel onbe-
perkte mogelijkheden.

Kaderlijst

Sluitsteen

Hoeksteen

VOLg uw 
iNSpiraTie
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Console

Fronton

Deur- of raamlijst

Vensterbank
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Decoratieoplossingen op maat uit  
geëxpandeerd polystyreen met hoge densiteit 
en bedekt met een harslaag

8 - 9

DOMOSTYL®

CuSTOMiZeD

Synthetische laag
EPS-kern

Silicium



Wilt u uw project uniek maken met innoverende materialen?

DOMOSTYL® CUSTOMIZED is de ideale oplossing.

DOMOSTYL® CUSTOMIZED, werd speciaal voor de buitendecoratie van uw gebouw ontwikkeld. Het wordt gemaakt van 
polystyreen. Het oppervlakte is versterkt met een composietmateriaal. Het is bedekt met een laag siliciumzand die voor dit 
soort toepassingen perfect geschikt is. U kunt kiezen tussen twee soorten zand met een verschillende korrelgrootte: fijn zand 
(0,1 tot 0,5 mm) en grof zand (0,2 tot 0,6 mm).

Onze technologie biedt ons de mogelijkheid om zeer gevarieerde vormen en stijlen voor geveldecoratie te vervaardigen.

n  beperkt warmteverlies
n  talrijke stijlmogelijkheden
n  robuust producten bestand tegen storm
n  lichte materialen
n  gemakkelijk te plaatsen
n  10 jaar waarborg
n   alles draagt een technische erkenning van de Franse organisatie CSTB (Wetenschapelijk en technisch zentrum  

voor de bouw in Frankrijk)) 

Download de technische 
erkenning van CSTB 
7/11-1474

DOMOSTYL® CUSTOMIZED
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Creaties op maat
Zowel op technisch als esthetisch gebied beschikt u over talloze ontwerpmogelijkheden.
Onze technologie biedt u een unieke en innoverende oplossing die flexibiliteit in het aanbod combineert 
met een onberispelijke kwaliteit. U bedenkt de producten, wij maken ze.

DOMOSTYL®

CuSTOMiZeD
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Lijstwerkpatroon

Teken het product van uw keuze en 
stuur ons een schets met maataandui-
dingen of een CAD-bestand. Duid op 
uw tekening de lijmoppervlakken aan, 
zodat het resultaat aan uw verwachtin-
gen beantwoordt. Wij sturen u zo snel 
mogelijk een offerte.

CaD-model

Als u onze offerte aanvaardt, maken 
onze technici een 2D-model van het 
product. Wij sturen u vervolgens de 
CAD-bestanden voor definitief akkoord 
en ondertekening.

productie en levering

Zodra wij uw orderbevestiging en de 
ondertekende plannen hebben ont-
vangen, nemen wij uw bestelling in de 
productieplanning op. U krijgt snel beves-
tiging van de productietermijn en van de 
datum waarop de goederen geleverd 
zullen worden. U wordt tijdens het hele 
proces uiteraard begeleid door tech-
nische medewerkers van NMC. Onze 
service omvat adviezen bij de voorberei-
ding van het project, maar op verzoek 
bijvoorbeeld ook een opleiding voor de 
installatie van het product. Een aparte ins-
tallatiegids wordt ook automatisch bij de 
bestelde goederen bijgeleverd.

DOMOSTYL® CUSTOMIZED
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Technische gegevens
BASISMATERIALEN

n  Geëxpandeerd polystyreen met een 
zeer sterke afdeklaag.

n  Densiteit van het geëxpandeerd 
polystyreen:

 24 kg/m³ voor de lijsten
 60 kg/m³ voor de vensterbanken

n  Shore D: 60 (gemiddelde waarde)

n  PSE 24 kg:  λ= 0.037 W/mK 
bij 10º C

  PSE 60 kg:  λ= 0.033 W/mK 
bij 10º C

FABRIEKSAFWERKING

n  Siliciumkorrels worden door 
hogedrukprojectie aangebracht om 
een gestructureerd oppervlak en 
een goede hechting van de lijm te 
verkrijgen.

n  Keuze uit twee soorten zand met 
verschillende korrelgrootte:

 fijn zand: 0,1 tot 0,5 mm grof 
zand: 0,2 tot 0,6 mm

AFMETINGEN

n  Lineaire producten
    Max. afmetingen/element:
 2 m x 1,20 m x 0,5 m
 Producten kunnen langer dan 

2 m zijn, maar worden dan 
uit verschillende elementen 
samengesteld.

 Minimale dikte: 25 mm 
n  Cirkelvormige producten
 Er is geen beperking voor de 

diameter of straal, maar kunnen 
gemaakt worden in verschillende 
delen wanneer het nodig.

12 -13
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INSTALLATIETEMPERATUUR

n  Verwerkingstemperatuur: 
 +5°C / +25°C
 Raadpleeg de installatiegids voor  
 meer informatie.

n  Geteste gebruikstemperatuur: 
 -20°C / +70°C

GEGEVENS volgens de Franse 
organisatie CSTB

n  Weerstand bij een trekbelasting  
 van100 kg:
 delta E 0,18 mm

n  Schuifweerstandstest:
 droog: 0.15 MPa
 vochtig: 0.07 MPa
 breuk tussen lijm en beton.

n  Adhesie van de synthetische laag  
 op het EPS na veroudering:
 0.28 MPa

BRANDKLASSE

n  B2 volgens norm DIN 4102

n  Euroclass E volgens norm EN ISO  
 13501-1

DOMOSTYL® CUSTOMIZED
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DOMOSTYL®

CuSTOMiZeD
Technische isolatieoplossingen 



Naast DOMOSTYL® decoratieoplossingen biedt NMC vensterbanken en bekledingen voor vensteropeningen met 
isolerende eigenschappen om koudebruggen op deze punten te beperken.

NMC biedt een waaier van tien vensterbanken om te voldoen aan uw verwachtingen. De producten van NMC zijn 
aangepast aan traditionele dragers en ETI. Onze spitstechnologie op dit vlak zorgt voor de beste antwoorden op uw 
renovatie- en decoratieproblemen.

Op verzoek kan NMC andere modelen produceren. De te volgen procedure is zeer eenvoudig: u stuurt ons een tekening op 
maat van uw project en u ontvangt van ons een offerte binnen achtenveertig uur.

De vensterbanken bestaan uit geëxpandeerd polystyreen met een densiteit van 60 kg/m³ en hebben een lambda van 
0.033 W/mK. De vensterbanken worden gemaakt op basis van geëxpandeerd polystyreen met een densiteit van  
24 kg/m³ en hebben een lambda van 0.037 W/mK. Deze elementen worden bedekt met een hars- en siliciumlaag en 
worden op de werf geplaatst dankzij eenvoudige verlijming met een voor de ondergrond aangepaste lijm.

Naast deze dragers kan een bekleding voor vensteropeningen (aanslag en latei) voorgesteld worden om een volledig 
isolerende oplossing te bieden voor de vensteropening.

DOMOSTYL® CUSTOMIZED
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24 kg/m3
h 75 mm
H 68 mm 
W 65 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in twee lengtes:
1500 mm en 2000 mm

14 stuks

DOMOSTYL® 9  Vensterbank

EPS

60 kg/m3
h 25 mm
H 75 mm 
W 400 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

5 stuks 

DOMOSTYL® 3  Vensterbank zonder helling

EPS

60 kg/m3
h 25 mm
H 75 mm 
W 500 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

4 stuks 

DOMOSTYL® 10  Vensterbank zonder helling

EPS

24 kg/m3
Materiaal :

Verkrijgbaar in twee lengtes:
1500 mm en 2000 mm

15 stuks

DOMOSTYL® 4  Vensterbank met lijst

EPS

h 75 mm
H 70 mm 
w 200 mm 
W 100 mm

Producten uit voorraad leverbaar



DOMOSTYL® CUSTOMIZED
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60 kg/m3

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

h 25 mm
H 75 mm 
W 400 mm

Materiaal :

5 stuks

DOMOSTYL® 7  Vensterbank

EPS

60 kg/m3
h 25 mm
H 75 mm 
W 500 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

4 stuks

DOMOSTYL® 8  Vensterbank

EPS

h 70 mm
H 25 mm 
W 400 mm

Materiaal :
60 kg/m3

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

5 stuks

DOMOSTYL® 1  Vensterbank

EPS

60 kg/m3
h 35 mm
H 75 mm 
W 500 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

4 stuks 

DOMOSTYL® 5  Vensterbank

EPS

60 kg/m3
h 35 mm
H 75 mm 
W 500 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

4 stuks  

DOMOSTYL® 6  Vensterbank

EPS

60 kg/m3
h 25 mm
H 18 mm 
W 300 mm

Materiaal :

Verkrijgbaar in vier lengtes:
1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en 2000 mm

8 stuks

DOMOSTYL® 2  Vensterbank

EPS

Producten beschikbaar op aanvraag 



Berekening door het CSTB van de koudebrugcoëfficiënten 
voor vloeren die zijn uitgerust met gevellijsten.

1) Voor een aanvullende warmte-isolatie binnenshuis (iTi), de isolatie van de tussenliggende wand-vloer

Resultaat: de aanwezigheid van de gevellijst doet de waarde van de verbindingskoudebrug dalen met 23%.

Verbinding met DOMOSTYL®

20 cm betonnen 
vloer

Verbinding zonder DOMOSTYL®

bin.

btn.

bin.

1) Betonnen muur: 18 cm
2) Isolatie: 10 cm
3) Pleisterkalk: 1 cm

1) Betonnen muur: 18 cm
2) Isolatie: 10 cm
3) Pleisterkalk: 1 cm
4) DOMOSTYL®CUSTOMIZED gevelband 15 x 50 cm

          1               2      3    4            1               2      3
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 Berekening van de warmtebrugcoëfficiënten

NMC biedt technische isolatieoplossingen voor toepassingen in aanvulling op de warmte-isolatie binnenshuis (ITI) en op 
de warmte-isolatie buitenshuis (ETI). Ze zijn bedoeld om koudebruggen zoveel mogelijk te beperken, zoals de isolatie 
van een betonnen vloer (ingeval van ITI) of de isolatie van een venster (in geval van ETI).
De volgende elementen die goedgekeurd werden door het CSTB bewijzen dat er echt energie bespaard kan worden 
dankzij de aangeboden oplossing.

Studie uitgevoerd door het CSTB
De onderzochte verbinding bestaat uit een betonnen wand van 18 cm + 10 cm isolatie + 1 cm pleisterkalk en een 
betonnen tussenvloer van 20 cm dik. De bevestiging van de gevellijsten op de wand wordt verondersteld met lijm te 
gebeuren.



Berekening door het CSTB van de coëfficiënten van 
koudebruggen van de vensterbank en latei met gebruik 
van NMC elementen.

Geval zonder DOMOSTYL® 

profiel
Geval met DOMOSTYL® CUSTOMIZED 
profiel (dikte= 25 mm)

Geval met DOMOSTYL® CUSTOMIZED 
profiel (dikte= 40 mm)

Geval met DOMOSTYL® CUSTOMIZED 
profiel (dikte= 25 mm)

Geval met DOMOSTYL® CUSTOMIZED profiel 
(dikte= 40 mm)

           2               1              2               1              2               1   

DOMOSTYL® CUSTOMIZED
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 Berekening van de warmtebrugcoëfficiënten

Resultaat: de aanwezigheid van NMC producten doet de waarde van de verbindingskoudebrug dalen met maximaal 
91%, afhankelijk van de dikte.

Studie uitgevoerd door het CSTB
De langs buiten geïsoleerde muur bestaat uit 10 cm isolatie en 10 cm beton.
De bevestiging van de vensterbanken en lateien wordt verondersteld met lijm te gebeuren.

2) Voor een aanvullende warmte-isolatie buitenshuis (iTe), de isolatie van de verbinding op houten steun-wand

3) Voor isolatie in aanvulling op de warmte-isolatie binnenshuis (iTi), de isolatie op de latei en houten vensterbank-wand

1) Betonnen muur:10 cm
2) Isolatie: 10 cm

Geval zonder DOMOSTYL® 

profiel

           2               1              2               1              2               1   



Standaard gevellijsten in polyurethaan

20 -21

DOMOSTYL® STaNDaarD

Vuilwerend 
profiel

Primer in structuuracryl

Polyurethaan van hoge densiteit
Helling om het water af te voeren

Versterkte synthetische folie

Geruwd op-
pervlak voor 
een betere 
verlijming



U wilt uw gevel een persoonlijk cachet geven en u zoekt tegelijk een snelle en eenvoudige oplossing? U wenst een sterk en 
veelzijdig product met een optimale prijs-kwaliteitverhouding dat u niet verplicht om zelf nieuwe vormen te ontwerpen? Kies 
dan DOMOSTYL® dat bestaat uit polyurethaan met hoge densiteit.

Met de DOMOSTYL® modellen kunnen gevels in aanbouw of renovatie, eenvoudig en in hoog tempo worden afgewerkt. 
Deze robuuste en duurzame producten verlenen aan elk project stijl en karakter, terwijl ze zich snel en gemakkelijk laten 
verwerken.

Het coherente en relationeel samengestelde DOMOSTYL® assortiment maakt het de bouwheer of aannemer gemakkelijker 
om de juiste beslissing te nemen.

De reeks DOMOSTYL® decoratieelementen voor gevels omvat lijsten, vensterbanken, deur- en vensteromlijstingen, frontons, 
hoekstenen, consoles en sluitstenen.

DOMOSTYL® biedt de volgende voordelen:

n stijl en karakter
n snel en efficiënt
n robuust en sterk
n snelle levering
n gemakkelijke installatie
n maatvast
n polyurethaan van hoge densiteit, versterkt met een synthetische bescherming

DOMOSTYL® STANDAARD
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Technische gegevens

BASISMATERIALEN 

n  Polyurethaanschuim met hoge 
densiteit

n  Densiteit: 220 kg/m3

n  Shore D: 35 (gemiddelde waarde) 

n  PU: λ= 0.043 W/mK 
          bij 10º C

FABRIEKSAFWERKING

n  Oppervlakteafwerking: grijze en 
gestructureerde acrylprimer op 
synthetische folie.

n  De lijmoppervlakken zijn geruwd 
voor een betere hechting van de 
lijm.

AFMETINGEN

n  Ruime voorraad producten: zie 
pagina 24

n  Lengte van de gevellijsten: 2 m

22 -23
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INSTALLATIETEMPERATUUR

n  Verwerkingstemperatuur:
 +5°C / +25°C
 
 Raadpleeg de installatiegids voor  
 meer informatie.

n  Gebruikstemperatuur: 
 -20°C / +70°C

GEGEVENS volgens de Franse 
organisatie CSTB

n  Weerstand bij een trekbelasting  
 van 100 kg: 
 delta E 0,07 mm

n Schuifweerstandtest:
 droog: 0.60 MPa
 vochtig: 0.29 MPa
 breuk tussen lijm en beton

n  Adhesie van de synthetische laag  
 op het PU na veroudering: 0.62  
 MPa

BRANDKLASSE

n  B2 volgens de norm DIN 4102

n  Euroclass E volgens de norm EN  
 ISO 13501-1

DOMOSTYL® STANDAARD
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H 70 mm 
W 20 mm
L 2 m

Materiaal :

56 m 

H 140 mm 
W 30 mm
L 2 m

Materiaal :

16 m 

H 70 mm 
W 20 mm
L 2 m

Materiaal :

56 m 

H 135 mm 
W 25 mm
L 2 m

Materiaal :

20 m 

H 180 mm 
W 45 mm
L 2 m

Materiaal :

16 m 

DOMOSTYL® NA  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA1  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA2  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA3  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA10  Omlijsting en gevelband

PU

H 150 mm 
W 40 mm
L 2 m

Materiaal :

10 m 

DOMOSTYL® MA11 Omlijsting en gevelband

PU

VoorgeschilderdPU
Polyurethaan



H 120 mm 
W 30 mm
L 2 m

Materiaal: :

18 m 

H 140 mm 
W 50 mm
L 2 m

Materiaal: :

10 m 

H 130 mm 
W 40 mm
L 2 m

Materiaal: :

12 m 

DOMOSTYL® MA12  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA13  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA14  Omlijsting en gevelband

PU

H 200 mm 
W 35 mm
L 2 m

Materiaal: :

20 m 

H 100 mm 
W 30 mm
L 2 m

Materiaal: :

20 m 

H 180 mm 
W 35 mm
L 2 m

Materiaal: :

10 m 

DOMOSTYL® MA15  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA16  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA20  Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® STANDAARD
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DOMOSTYL® MA21  Omlijsting en gevelband

H 120 mm 
W 25 mm
L 2 m

Materiaal: :

18 m 

H 150 mm 
W 30 mm
L 2 m

Materiaal: :

12 m 

PU

DOMOSTYL® MA22  Omlijsting en gevelband

PU

H 125 mm 
W 100 mm
L 2 m

Materiaal: :

12 m 

DOMOSTYL® FA10  Vensterbank en gevelband

PU

H 140 mm 
W 70 mm
L 2 m

Materiaal: :

14 m 

DOMOSTYL® FA11  Vensterbank en gevelband

PU

Voorgeschilderd
PU

Polyurethaan

H 210 mm 
W 20 mm
L 2 m

Materiaal: :

RA60

18 m 

H 158 mm 
W 15 mm
L 2 m

Materiaal: :

RA61

Aanvullend product:

Aanvullend product:

22 m 

DOMOSTYL® MA60 Omlijsting en gevelband

PU

DOMOSTYL® MA61 Omlijsting en gevelband

PU



DOMOSTYL® STANDAARD
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H 90 mm 
W 60 mm
L 2 m

Materiaal :

16 m 

DOMOSTYL® FA12  Vensterbank en gevelband

PU

H 140 mm 
W 60 mm
L 2 m

Materiaal :

20 m 

DOMOSTYL® FA13  Vensterbank en gevelband

PU

H 80 mm 
W 60 mm
L 2 m

Materiaal :

14 m 

H 75 mm 
W 65 mm
L 2 m

Materiaal :

28 m 

H 125 mm 
W 100 mm 
w 83 cm 
h 43 cm 
l 50 cm

Materiaal :

FA10

FA10

Aanvullend product:

Aanvullend product:

1 set

H 125 mm 
W 100 mm 
w 93 cm 
h 43 cm 
l 50 cm

Materiaal :

1 set

DOMOSTYL® FA14  Vensterbank en gevelband

PU

DOMOSTYL® FA15  Vensterbank en gevelband

PU

DOMOSTYL® GA1  Fronton

PU

DOMOSTYL® GA2  Fronton

PU
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H 290 mm 
W 240 mm
T        70 mm

Materiaal :

2 stuks 

H 300 mm 
W 200 mm
T       50 mm

Materiaal :

2 stuks 

H 220 mm 
W 180 mm
T       80 mm

Materiaal :

2 stuks 

H 200 mm 
W 180 mm
T        70 mm

Materiaal :

2 stuks 

DOMOSTYL® SA1  Sluitsteen

PU

DOMOSTYL® SA2  Sluitsteen

PU

DOMOSTYL® CA10 light Console

PU

DOMOSTYL® CA11 light Console

PU

Voorgeschilderd
PU

Polyurethaan

H 140 mm 
W 70 mm 
w 120 cm 
h 64 cm 
l 50 cm

Materiaal :

FA11

FA11

Aanvullend product:

Aanvullend product:

1 set

DOMOSTYL® GA3  Fronton

PU

H 140 mm 
W 70 mm 
w 120 cm 
h 68 cm 
l 50 cm

Materiaal :

1 set

DOMOSTYL® GA4  Fronton

PU



DOMOSTYL® RA60 Rozet 

DOMOSTYL® RA61 Rozet

Ø 560 mm 
ØA 140 mm 
T 20 mm

Materiaal :

3 stuks 

MA60

Aanvullend product :

PU

Ø 420 mm 
ØA 105 mm 
T 15 mm

Materiaal :

3 stuks 

MA61

Aanvullend product :

PU

H 250 mm 
W 250 mm
T        45 mm

Materiaal :

2 stuks 

DOMOSTYL® BA11 light Hoeksteen

PU

DOMOSTYL® STANDAARD
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H 250 mm 
W 375 mm
T        45 mm

Materiaal :

2 stuks 

DOMOSTYL® BA10 light Hoeksteen

PU

H 180 mm 
W 180 mm
T       40 mm

Materiaal :

2 stuks 

DOMOSTYL® CA12 light Console

PU



Het lage gewicht van de DOMOSTYL® producten is onmiskenbaar een voordeel voor een gemakkelijke en snelle installatie. 
De grootste profielen moeten worden verlijmd en mechanisch bevestigd. Één enkele persoon kan dit op enkele minuten doen. 
De afwerking van de voegen kan al dan niet zichtbaar gebeuren, naargelang uw wens.

Op onze website vindt u een uitvoerige installatiegids. Op verzoek sturen wij ze u graag toe.

Om een onberispelijk resultaat te garanderen, organiseren onze technische adviseurs bovendien regelmatig installatiecursussen, 
zodat u zich vertrouwd kunt maken met de DOMOSTYL® producten.

DOMOSTYL® en DOMOSTYL®CUSTOMIZED doorstonden de meest veeleisende tests door erkende controleorganisaties 
die bekend staan voor hun CE-homologaties en die lid zijn van de European Organisation for Technical Approvals (EOTA). 
De resultaten van deze tests stellen NMC in staat om 10 jaar waarborg te verlenen op alle producten van de reeksen 
DOMOSTYL® en DOMOSTYL®CUSTOMIZED.

In de installatiegids vindt u meer informatie over de waarborg.

DOMOSTYL®

iNSTaLLaTie
Eenvoudig & snel
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GEMiddEld StANdAARd VERBRUik VAN dOMOStyl® HyBRidE 
klEEFStOF (PAtROON VAN 290 Ml):

dE StANdAARd dOMOStyl® GEVEllijStEN VERlijMEN

Traditionele dragers

DOMOSTYL® Aantal m/patroon Verbruik per m

Deur- en vensterlijsten

Na, Ma2 4-4,5 m 65 ml/m

Ma1, Ma3, Ma10, Ma11, Ma12, Ma13, 
Ma14

2-2,5 m 100-120 ml/m

Ma15 1,5-2 m 130-170 ml/m

Ma16 3-5 m 65-85 ml/m

Gevelbanden

Ma20, Ma22, Ma60, Ma61 2-2,5 m 120-150 ml/m

Ma21 2-3 m 100-140 ml/m

Vensterbanken

Fa10, Fa11, Fa13 1-1,5m 150-200 ml/m

Fa12, Fa14, Fa15 2-2.5 m 120-150 ml/m

Rozetten

ra60 3 pces 95 ml/stuk

ra61 4 pces 70 ml/stuk

Consoles

Ca11 light, Ca12 light 9 pces 30 ml/stuk

Ca10 light 7 pces 40 ml/stuk

Hoekstenen

Ba10 light, Ba11 light 5 pces 60 ml/stuk

Sluitstenen

Sa1,Sa2 5 pces 60 ml/stuk

Frontons

ga1, ga2 290 ml/stuk

ga3, ga4 450 ml/stuk
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www.nmc . e u

NMC sa
Gert-Noël-Strasse – B - 4731 Eynatten
 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11

info@nmc.eu


