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Een solide en eenvoudig outdoor LED doek-spansysteem (140 mm) voor 

het strak opspannen van diverse geprinte substraten, zowel textiel als PVC! 

Nu leverbaar met 
White Matt gelakte 

hoekstukken

DainoFlex®



DainoFlex® doek-spansysteem:

• Voor de productie van LED verlichte XL doekbakken

• Geschikt voor het opspannen van zowel peesdoek als PVC

• Beperkt aantal componenten en onderdelen

• Snelle montage met kant-en-klare hoekstukken of verstek gezaagd

• Optimale lichtspreiding door White Matt poedercoating

• Systeem geschikt voor zowel Edge-lit als Backlit

• Voor grotere frames is er nu ook een 4-weg versteviger in het assortiment!

Artikelnummer: Artikelnaam: Oppervlakte finish:

1.   131270/130272 DainoFlex® spanraamprofiel 140 mm brute/white matt

2.   131274/131277 DainoFlex® afdekprofiel 140 mm brute/vom-1

3.   131279 DainoFlex® Hoekstuk brute

4.   131275 DainoFlex® Hoekverbinderset (2H) brute

5.   131271 DainoFlex® Koppelstuk brute

6.   131287 Kederspanprofiel 3050 geboord brute

7.   130115 Klemprofiel 1,5 m. brute

8.   130110 Spanprofiel 1,5. h.o.h. 175 brute

9.   130140 Spanblok 40 mm brute

10. 130147 Spanbout M6 x 40 mm RVS

11. 271100 ACM 2,0 mm achterwand wit/wit

12. 107105 Rechthoekige buis 40x30x3.0 mm brute

13. 131278 4-weg versteviger brute

14. 130750 Plaatschroef 4.8 x 9.5 RVS brute

DainoFlex®

LED verlichting sets op aanvraag leverbaar: Edge-lit en Backlit. 
Vraag naar de mogelijkheden!



131287
Kederspanprofi el 3050 geboord brute
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138650
Keder 7/2 rol a 250 mm

6

131020
Siliconenkeder 14 x 3.0 mm
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2 131274 brute/131277 vom-1
DainoFlex® Afdekprofi el 140 mm brute

1 131270 brute/131272 White Matt
DainoFlex® Spanraam profi el brute

3 131275 
DainoFlex® Hoekverbinderset (2H)

4 131271
DainoFlex® Koppelstuk [131270](2K)

130750
Plaatschroef 4.8x9.5 RVS
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8 Achterwand: ACP 2,0 mm Matt wit 

130115
Klemprofi el 1.5 mtr
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130110
Spanprofi el 1.5 mtr brute
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107105
Rechthoekige buis 40x30x3.0 brute
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130156
Verstevigingsprofi el LED White Matt
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Spanblok
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130147
Spanbout M6x40 RVS
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Geschikt voor 
peesdoek 
bevestiging

Met 160˚/170˚ 
stralingshoek
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Optioneel: 
Kederspanprofi el 



Nu ook LED White DainoFlex® met hoekstukken 

(art.nr. 131279)

• Dankzij de nieuwe LED White hoekstukken als compleet bouwpakket leverbaar

• Snellere verwerkingstijd bij het bouwen van outdoor spandoekbakken

• Profi elen recht afzagen, boren en monteren

• LED White coating voor een betere en egalere lichtverdeling

 (zowel met Edge-lit als Backlit) 

• Gelaste en gelakte hoekstukken zonder scherpe verstekken

 (exact 90°, geen lichtlekkage)

• Schroeven is voldoende, hoekstukken inclusief RVS montage schroeven

Kenmerken:

• Enkelzijdig spansysteem (slechts 140 mm diep) met scharnierend afdekprofi el

• Uit voorraad leverbaar op handelslengte à 6100 mm in brute (onbehandeld) 

 en LED White Matt (RAL 9003)

• Onderdelen uit voorraad leverbaar: White Matt gelakte hoekstukken (100x100 mm),  

 span- en klemprofi el, kederspanprofi el, spanblokken en spanbouten

• Op aanvraag: op maat gezaagd, gewalst, gelakt of geanodiseerd (afdekprofi el) 

• Ook leverbaar: LED verlichting sets (Edge-lit of Backlit)

• ACP Achterwanden: 2 mm dik (wit/wit) met koppelstrips voorzien van 3M tapes

Vraag vandaag nog uw off erte aan!



DainoFlex® is uit voorraad leverbaar op handelslengte a 
6100 mm en op aanvraag als snel te assembleren bouw set.

• Nieuw en gebruiksvriendelijk

• Voordeliger door minder profi elen, onderdelen en montage uren.

• Systeem lichter in gewicht

• Binnen en buiten toepassing

• Speciaal voor LED integratie

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Liever onze systemen op maat?

Op aanvraag levert Comhan aluminium systemen zoals

DainoFlex® en BillBoardFlex® op maat als eenvoudig te

assembleren bouwpakket, inclusief handige handleiding

voor montage. Tevens op aanvraag leverbaar: ronde 

hoeken en walswerk (ronde frames).

Bel of mail!

Kom meer te weten over de mogelijkheden van 

het DainoFlex® systeem. Kijk op www.comhan.com

voor de video, of mail voor meer informatie naar 

comhan@comhan.com. Bellen kan uiteraard 

ook naar +31 297 513 636.

Outdoor doek-spansystemen van Comhan

Comhan Holland levert al meer dan 30 jaar outdoor doek-spansystemen over de 

hele wereld voor uiteenlopende toepassingen en projecten. De bewezen 

spantechniek (met spanblokken en spanbouten) maakt dat de grootformaat 

doeken jarenlang strak gespannen blijven zitten. Een in de praktijk bewezen formule! 

Nieuw: 4-weg versteviger 
t.b.v. koker 40x30x3.0

Onlangs toegevoegd aan het assortiment: 

een 4-weg versteviger waarmee de constructie- 

kokers aan de achterzijde van het frame kruislings 

aan elkaar kunnen worden verbonden. Voor zowel 

DainoFlex® als BillBoardFlex® (art.nr. 131278) geschikt, 

met als doel: doorbuiging voorkomen van de 

zijprofi elen bij het strak opspannen.



Bestel onze gratis sign catalogus via de website

www.comhan.com
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