
Gevelpanelen

Oersterk in kwaliteit en eenvoud



Onderhoudsarm

Mammut gevelpanelen zijn oersterk, onderhoudsarm en 
geven iedere woning een strak afgewerkte uitstraling. 
Door de unieke mix van kunststoffen en de UV-bestendige 
toplaag zijn de gevelpanelen ongevoelig voor 
weersinvloeden. Ze blijven er jaar in jaar uit mooi uitzien, 
waardoor schilderwerk verleden tijd is.

* Standaard kleuren af te halen in afhaalmagazijn Musselkanaal, 
levering volgens leverschema. Andere kleuren ca. 2 weken levertijd.

16 kleuren

wit *
915205 | RAL 9016 

crème *
137905 | RAL 9001 

donkergroen *
612505 | RAL 6009 

monumenten-
groen  992505 

kwartsgrijs
703905 | RAL 7039

basaltgrijs
701205 | RAL 7012

antraciet *
701605 | RAL 7016

zwartgrijs
702105 | RAL 7021

1 De oersterke basis wordt gemaakt van een 
 unieke mix van duurzame kunststoffen.

2 De kleurlaag is voorzien van een fi jne houtnerf.

3 De toplaag zorgt voor bescherming tegen 
 weersinvloeden en schadelijk UV-licht.

staalblauw
515005 | RAL 5011 

donkerbruin
887505 

grijs
715505 | RAL 7001 

zwart
154417 | RAL 9005

vergrijsd ceder
3099001

golden oak
2178001 

1

2
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taupe eiken
4363186

natuur eiken
4703101



 

Eenvoudig te
monteren

Het Mammut gevelsysteem is compleet en eenvoudig 
in gebruik. Er zijn 16 populaire kleuren beschikbaar 
en het systeem is zowel horizontaal als verticaal toe 
te passen. Door de paneelbreedte van 167 mm is 
inmeten heel eenvoudig: er kan met één lengte van 
6 meter exact één vierkante meter bekleed worden. 
En met behulp van de diverse hulpprofielen bereikt u 
gemakkelijk een perfect eindresultaat. 

 Onderhoudsarm
 Mammut gevelpanelen blijven er jaar in jaar uit mooi   
 uitzien, waardoor schilderwerk verleden tijd is.

 Eenvoudig te monteren
 Het complete systeem met diverse hulpprofielen
 zorgt voor een perfect eindresultaat.
 

 10 jaar garantie
 Het oersterke paneel is voorzien van een UV-bestendige   
 toplaag en is daardoor weerbestendig en kleurvast.

Over Polytech

Polytech levert op maat gemaakte kunststof 
dakgoten, dakranden en luifels voor nieuwbouw 
en renovatie. Onze producten worden 
montageklaar geleverd en zijn licht van gewicht, 
dus eenvoudig en snel te monteren.

Eenvoudig te bestellen

Wilt u Mammut gevelpanelen bestellen? Neem dan 
contact op met onze afdeling Verkoop binnendienst via 
+31 (0) 599 - 417 444 of info@polytech.nl

“Door het complete Mammut  
systeem kon ik het project 
makkelijk, snel en kant-en-klaar 
opleveren.”
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Assortiment

Gevelpaneel 
nr. 90.530
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 2x600 cm

Koppelstuk 
nr. 90.542
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 10 st

Startprofi el 
nr. 90.539
Kleur: aluminium  
Verpakking: 2x400 cm

Omrandingsprofi el 
nr. 90.540
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 2x400 cm

Koppelprofi el 
nr. 90.535 
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 2x400 cm

Basis koppelprofi el 
nr. 90.536 
Kleur: aluminium 
Verpakking: 2x400 cm

Trim/kraal profi el 
nr. 90.541
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 2x600 cm

Eindkap 
nr. 90.531
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 4 st

Schroef 
nr. 90.532
Kleur: RVS 
Verpakking: 200 st

Eindprofi el 
nr. 90.537
Kleur: Mammut kleuren 
Verpakking: 2x400 cm

Basis eindprofi el 
nr. 90.538
Kleur: aluminium 
Verpakking: 2x400 cm
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Basis buitenhoekprofi el 
nr. 90.534
Kleur: aluminium 
Verpakking: 2x400 cm

Buitenhoekprofi el 
nr. 90.533  
Kleur: Mammut kleuren
Verpakking: 2x400 cm
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Nijverheidslaan 56
9581 EK Musselkanaal
+31 (0) 599 417 444
info@polytech.nl
www.polytech.nl


