
SILVERLINE® Metselprofielen: 
echte rechte kwaliteit! 

www.pontmeyer.nl

 Metselprofielen: 

Sterke punten

Maak gebruik van de moge-
lijkheid de profielen te voorzien 
van uw (bedrijfs)naam. Anti-
diefstal en reclame in één!

De basis voor een hoogwaardig metselprofiel begint bij 
een goede houtkwaliteit. Silverline Metselprofielen van 
PontMeyer worden uitsluitend opgebouwd uit Noord-
Europees vuren, van minimaal kwaliteit C. Wij laten het 
vuren speciaal selecteren en conditioneren in het land 
van herkomst. Daar wordt het ook gezaagd en gesorteerd. 

Sterke punten
• Echte rechte kwaliteit 
• KOMO-gecertificeerd 
• Garantie op maatvastheid
• Makkelijk aftekenen op lichtgrijze kleur

Maak gebruik van de moge-
lijkheid de profielen te voorzien 
van uw (bedrijfs)naam. Anti-
diefstal en reclame in één!

PontMeyer gaat voor echte én rechte kwaliteit! 



www.pontmeyer.nl

Kenmerken, garantie en service
•  Gevingerlast en gelamineerd in 3- en 5-laags systeem waardoor   

de eventuele spanning geëlimineerd is en de profielen kaarsrecht   
zijn en blijven

•  Rondom zilvergrijs afgewerkt. Aftekenen op deze ondergrond is  
goed zichtbaar

•  Kopse kanten voorzien van groen of blauwe latex om inwateren te 
voorkomen

•  Mogelijkheid om de profielen met uw eigen (bedrijfs)naam te laten 
bedrukken voor een professioneel visitekaartje op de bouwplaats. 
Tevens zijn uw eigendommen goed herkenbaar

• Gegarandeerde maatvastheid 
• Alle profielen zijn voorzien van een KOMO certificaat nr. 32358 B
• Op aanvraag leverbaar met FSC of PEFC certificaat 
• Leverbaar in maximaal 2-3 werkdagen 

Afmetingen Silverline Metselprofielen

Silverline-3 Silverline-5 
Lagen 3 5 
Kopmaten 66 x 76 mm*  66 x 76 mm* 
 78 x 90 mm 78 x 90 mm 
Lengtes 2.65 2.65 
 2.95 m* 2.95 
  3.25 
  3.55 m* 
Kleur (zilver)grijs (zilver)grijs
 met groene  met blauwe
 kop kop
* standaard voorraadmaten

Gecertificeerd hout bij PontMeyer

VerwerkerZagerij PontMeyerBoseigenaar

Duurzaam geproduceerd hout is de norm van nu en de toe-
komst. Het bedrijfsleven koopt steeds meer duurzaam in met de 
overheid als grote voortrekker. 
Opdrachtgevers willen steeds vaker bewijs zien (FSC en/of PEFC 
certificering) dat het ingekochte hout afkomstig is uit duurzaam 

beheerde bosgebieden. PontMeyer heeft een uitgebreid assorti-
ment dat standaard FSC of PEFC gecer-
tificeerd is. Hiermee kunt u voldoen aan 
de toenemende vraag naar duurzaam 
geproduceerde houtproducten.

Promoting sustainable 
forest management

www.pefc.org


