
WDS-750 systeem:	  
	  

	  

Profielkleuren 
 
blank, brons, wit en mat 
zwart 

Dikte plaatmateriaal 10 mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 2-sporig 
Tweezijdige afwerking niet mogelijk 
Vlakverdeling niet mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten niet mogelijk 
AIR-systeem niet mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  
 
WDS-1001 systeem: 
 

	  

Profielkleuren 
 
blank, brons, wit, mat zwart, 
mat goud en houtdecor 

Dikte plaatmateriaal 10mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking niet mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten mogelijk 
AIR-systeem niet mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



WDS-1002 systeem: 
 

	  

 
Profielkleuren 

 
 
blank, wit, licht brons, donker brons 
en mat zwart  

Dikte plaatmateriaal 10mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking niet mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten niet mogelijk 
AIR-systeem mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  
 
WDS-1200 systeem: 
 

	  

 
Profielkleuren 

 
blank aluminium en antraciet 

Dikte plaatmateriaal 10mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking deels mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten niet mogelijk 
AIR-systeem niet mogelijk 
Softclosing mogelijk 



WDS-1500 systeem: 
 

	  
	  

 
Profielkleuren 

 
 
blank, brons, wit, mat zwart    
en mat goud 

Dikte plaatmateriaal 10 mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking deels mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten niet mogelijk 
AIR-systeem mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  
 
WDS-2000 systeem: 
 

	  
	  

 
Profielkleuren 

 
blank aluminium 

Dikte plaatmateriaal 10mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten niet mogelijk 
AIR-systeem niet mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  
	  
	  
	  



WDS-3000 systeem: 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
symmetrisch profiel asymmetrisch profiel 

 
Profielkleuren 

 
 
blank, brons, wit, mat zwart, 
mat goud en houtdecor 

Dikte plaatmateriaal 10mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking deels mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels mogelijk 
Sloten mogelijk 
AIR-systeem mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  
 
WDS-5000 systeem 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Profielkleuren 

 
 
Ferrara eiken grijs + in ca. 75 
kleuren leverbaar 

Dikte plaatmateriaal 10mm. 
Dikte spiegel- en colorglas 4mm. + veiligheidsfolie 
Aantal sporen railset 1-2-3 sporig 
Tweezijdige afwerking deels mogelijk 
Vlakverdeling mogelijk 
Stofborstels niet mogelijk 
Sloten niet mogelijk 
AIR-systeem niet mogelijk 
Softclosing mogelijk 
	  


