
Gør din bolig vedligeholdelsesfri  !

Hvorfor dog blive ved med at vedligeholde sit træværk på huset år efter år, når man kan gøre noget 

ved det en gang for alle. Der findes mange muligheder for at gøre sit hus vedligeholdelsesfrit, men 

FALZONAL er alligevel én af de bedste. 

FALZONAL  er farvealuminium, som gennem de seneste 30 år er blevet testet af blikkenslagere i det 

meste af verdenen, og begejstringen og resultaterne taler for sig selv. FALZONAL fremstilles i univer-

sitetsbyen GÖTTINGEN i Tyskland på aluminiumsværket Novelis, som netop har haft 100 års jubilæum.

R

FALZONAL er aluminium i en modstandsdygtig legering, og som coilcoatet materiale 

er det gennemtestet. Dette produkt korroderer ikke på bagsiden, er UV farvebestan-

dig og tåler endda det krævende miljø i kystnære områder. Det er nemt at forabejde

med de gængse blikenslagerværktøjer og giver et flot vedligeholdelsesfrit resultat, 

som ser eksklusivt ud og har en utrolig lang holdbarhed. FALZONAL er også falsbar 

og kan vinkelfalses eller dobbeltfalses. Her er altså et produkt, som kan oplægges 

efter samme metoder, som man oplægger zink- og kobbertage, hvorved stort set alt 

kan dækkes ind. Find løsningen, der tilpasser sig stil og arkitektur for din bolig.

 

Den lakerede overflade på FALZONAL er UV bestandig og farveægte. Dette skyldes den fantas-

tiske lakering med PVDF-lak (polyvinyllidenflourid), som modsat andre lakeringer bliver mere 

tæt i overfladestrukturen med tiden. Tætheden i lakeringen kan sammenlignes med overfladen 

på glas, og bliver den tilsmudset af vejr og vind vaskes blot med rent vand og en blød børste, 

hvorved man har en overflade som ny.

FALZONAL kan med mange fordele pryde og pynte på dit hus, og du vil spare tid og penge ved 

ikke at skulle købe ind til vedligeholdelse hvert eneste år. FALZONAL’s farvepalette udbredes 

over 40 forskellige farver samt en række specialfarver, så mulighederne springer næsten enhver 

i øjnene. FALZONAL opfylder i øvrigt kravene i alle de anerkendte europæiske normer samt 

beskrivelser i Tag- og Facadesektionen.

Kontakt os endelig og få yderligere oplysninger og se 

flere flotte referencefotos på www.muncholm.dk.

Med venlig hilsen fra din blikkenslager.


