


DUT EASY MEG is het eenvoudig en 
direct te installeren systeem voor het 
realiseren van buitengevels.

ENG EASY MEG is the easy and ready 
to install system for the realisation
of external facades.
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DUT MEG, Material Exterior Grade, vindt 
met EASY MEG een nieuwe dimensie: een 
compleet gebouwschilsysteem in doe-het-
zelf stijl.

ENG MEG, Material Exterior Grade,
has found a new dimension with EASY MEG:
a complete do-it-yourself building envelope 
system.

DUT EASY MEG geeft ge-
bouwen een verfijnde elegantie 
die lang meegaat dankzij glad-
de oppervlakken en intense 
kleuren.
 Deze speciaal voor 
gevels ontwikkelde oplossing 
is duurzaam, eenvoudig te in-
stalleren en onderhoudsarm.

ENG The EASY MEG sys- 
tem gives buildings a so-
phisticated and long-lasting 
elegance, thanks to smooth 
surfaces and intense colours. 
 This facade solution is 
designed to be durable, easy to 
install and low maintenance.
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DUT EASY MEG is zo ontworpen dat het 
in de loop van de tijd niet verandert.

ENG EASY MEG system is designed to 
remain unchanged over time.

DUT Regen, zout, wind, 
vocht, intense zonnestraling: 
EASY MEG is bestand tegen 
de elementen en behoudt zijn 
belangrijkste decoratieve en 
fysieke eigenschappen.
 Het oppervlak van 
EASY MEG hoeft niet geverfd 
of speciaal gereinigd te worden.

ENG Rain, salt, wind, humid-
ity, intense sunlight: EASY MEG 
withstands elements, maintain-
ing its main decorative features 
and physical properties. 
 The surface of EASY 
MEG does not require painting 
or any specific cleaning.
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DUT EASY MEG biedt drie verschillende 
bevestigingssystemen: Closed Joint, Open 
Joint en Overlapping.

ENG EASY MEG consists of three 
different fixing systems: Closed Joint,
Open Joint and Overlapping. 

DUT Elk systeem is ontwor-
pen om een innovatieve oplos-
sing te bieden met een strak 
design. 
 Abet ontwierp deze 
oplossingen om eenvoudig te 
installeren en duurzaam te zijn 
met behoud van de schoonheid 
van de gebouwen.

ENG Each system is de-
signed to provide an innovative, 
cleanly-designed solution.  
 These solutions are 
designed by Abet to be easily 
installed and durable, maintain-
ing the beauty of the buildings.
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C
losed Joint

DUT Het Closed Joint Sy-
stem kenmerkt zich door zijn 
eenvoudige bevestiging: 
dankzij de aflopende ondergro-
ef en de aflopende bovenvoeg 
garandeert het een bijna per-
fecte waterafvoer en snellere 
droging van het vocht.
 De lamellen kunnen 
eenvoudig worden bevesti-
gd aan een verticale onder-
constructie van elk materiaal 
(hout, aluminium, staal, etc.). 
Het systeem kan worden aan-
gevuld met een afdekprofiel 
aan de bovenzijde en een in-
sectenwerend net aan de on-
derzijde. Voor de combinatie 
van alle hoek-/zijsloten is ook 
een vormprofiel leverbaar en 
wordt als optie geleverd.

ENG The Closed Joint sys-
tem features an easy clamping 
system thanks to the protected 
bottom groove and the inclined 
top bevel which guarantees an 
almost perfect zero sightline, 
water deflection and moisture 
removal.     
 The planks are easy to 
fix on a vertical substructure of 
any type of material (wood, alu-
minium, steel, etc.). The system 
can be completed with flashing 
at the top and insect mesh at 
the base. It is also available a 
variety of corner and/or side 
profiles all folded and extremely 
adaptive, supplied as optional 
accessories.
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O
pen Joint

ENG The Open Joint system 
features the same easy clamp-
ing system of the Closed Joint, 
guaranteeing the fastest instal-
lation for systems such as clad-
ding planks, external louvres or 
outer fencing.  
 The planks are easy to 
fix on a vertical substructure of 
any type of material (wood, alu-
minium, steel, etc). The system 
can be complete with flashing 
at the top and insect mesh at 
the base. It is also available a 
variety of corner and/or side 
profiles all folded and extremely 
adaptive, supplied as optional 
accessories.

DUT Het Open Joint Sy-
stem is net zo eenvoudig te 
monteren als de Closed Joint 
en biedt de snelste installatie 
voor gevelbekleding, luiken of 
schuttingen.
 De lamellen kunnen 
eenvoudig worden bevestigd 
aan een verticale ondercon-
structie van elk materiaal (hout, 
aluminium, staal, etc.). Het sy-
steem kan worden aangevuld 
met een afdekprofiel aan de bo-
venzijde en een insectengaas 
aan de onderzijde. Er is ook een 
gevormd profiel verkrijgbaar 
waarmee alle hoek-/zijsloten in 
elkaar kunnen worden gezet en 
wordt als optioneel accessoire 
geleverd.
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DUT Het overlapsysteem 
biedt de snelste en gemakkelijk-
ste manier om eenvoudig over-
lappende lamellen te installeren 
zonder hulp van buitenaf. Een 
speciale clip is ontworpen om 
de correct gehoekte lat vast te 
houden. Eenmaal geïnstalleerd, 
vergrendelt de clip de lamel en 
blijft onzichtbaar.
 De lamellen kunnen 
eenvoudig worden bevestigd 
aan een verticale ondercon-
structie van elk materiaal (hout, 
aluminium, staal, enz.). Het sy-
steem kan worden aangevuld 
met een afdekprofiel aan de 
bovenzijde en met een anti-in-
sectennet aan de onderzijde. 
Er is ook een vormprofiel be-
schikbaar, waarmee de com-
positie van alle hoeken hoek-/
zijafwerkingen mogelijk is, wor-
dt als optioneel accessoire ge-
leverd.
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ENG The Overlapping sys-
tem provides the easiest and 
fastest method to install shin-
gles easily without external aid. 
A special machined clamp has 
been developed to support the 
plank at the correct installation 
angle. Once installed, the clamp 
solidly retains the boards and 
remains concealed. 
 The planks are easy to 
fix on a vertical substructure of 
any type of material (wood, alu-
minium, steel, etc). The system 
can be complete with flashing 
at the top and insect mesh at 
the base. It is also available a 
variety of corner and/or side 
profiles all folded and extremely 
adaptive, supplied as optional 
accessories.

20EASY MEG

O
verlapping
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DUT EASY MEG is een 
zelfdragend hogedruklaminaat 
(HPL) met een decoratief op-
pervlak dat geschikt is voor 
buitengebruik en licht- en 
weerbestendig is.
 De kernlagen van 
EASY MEG bestaan uit cellu-
losevezels geïmpregneerd met 
thermohardende fenolharsen 
en cellulosevezels geïmpreg-
neerd met een of meer fenolhar-
sen en een of meer buitenlagen 
gemaakt van geïmpregneerd 
met thermohardende harsen.
De eigenschappen van EASY 
MEG blijven nagenoeg ongewij-
zigd of zodanig dat er geen ver-
vangings- of reparatiekosten 
ontstaan.
 Het materiaal dat voor 
EASY MEG F1 wordt gebruikt, 
voldoet aan de prestatie-eisen 
van de norm EN 438-6:2016.

ENG EASY MEG is a self- 
supporting, compact high 
pressure laminate (HPL), with 
a weathering resistant decora-
tive surface suitable for exterior 
applications. 
 EASY MEG core layers 
comprise sheets of cellulose 
fibres impregnated with ther-
mosetting phenolic resins and 
of one or more surface layers 
of decorative paper impregna-
ted with thermosetting resins. 
EASY MEG’s characteristics 
and appearance will weather 
over time in a consistent and 
uniform way across the appli-
cation.
 The material used for 
EASY MEG F1 complies with 
the performance requirements 
of EN 438-6:2016.

Technische gegevens
Technical specs
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Closed Joints

Clip x 24
30 x 36 x 2/3 mm

Clip x 24
30 x 38 x 2/3 mm

Clip x 24
50 x 35 x 2/3 mm

Open Joints Overlapping

Schroeven/Screw x 24 Schroeven/Screw x 24Schroeven/Screw x 24

gereedschap Positioneringstool
Positioning tool

ITA 
EASY MEG
Doos bevat: 
• 4 HPL-lamellen 
– Closed Joint  
 Open Joint 
 3000 x 208 x 8 mm 
– Overlapping 
 3000 x 200 x 8 mm
• 24 clips
• 24 schroeven
• 1 gereedschap
•   Positioneringstool

ENG

EASY MEG
box contents:
• 4 HPL planks
– Closed Joint  
 Open Joint  
 3000 x 208 x 8 mm 
– Overlapping 
 3000 x 200 x 8 mm
• 24 clips
• 24 screws
• 1  positioning tool

Bovenste afdekkingen
Top flashings

Ondersteuningsprofiel (alleen voor verticaal systeem met gesloten verbinding)

Support profile (only for Closed Joint vertical system)

Zij- en hoekaansluitingen
Lateral and corner flashings

Installatiekit
Installation set

Uitrusting*
Accessories*

*niet inbegrepen/not included
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Snelle en eenvoudige installatie
Fast and easy installation
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ENG For a correct installation it is 
necessary to: install substructure on 
the wall (1), install the first row of clips 
(2) with suitable screws (3), and slide/sit 
the first row of planks (4). After setting 
the clips and screws (2, 3) of the second 
row fix your EASY MEG planks using 
the same methodology. It is necessary 
to drill holes of different diameters to 
allow the expansion of the last or top 
plank: one ∅ 5 mm hole (6) and two 
∅ 8 mm holes (5) at the sides.

DUT Voor een goede montage moet 
u de onderconstructie aan de muur be-
vestigen (1), de eerste rij clips (2) met 
de juiste schroeven (3) monteren en de 
eerste rij lamellen (4) bevestigen. Na het 
bevestigen van de clips en schroeven (2, 
3) van de tweede rij, monteer de EASY 
MEG-platen op dezelfde manier. Om de 
laatste twee duigen aan de bovenkant 
te laten uitzetten, is het noodzakelijk om 
gaten van verschillende diameters te 
boren: één ∅ 5 mm (6) en twee ∅ 8 mm 
(5) gaten.

6.
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Standard
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Colours

DUT EASY MEG is verkrijgbaar in 16 
decors: 6 effen kleuren en 10 natuurlijke 
houtdecors.
 Met zijn decorassortiment is EASY 
MEG een buitengewoon veelzijdig product, 
ideaal voor de individuele vormgeving van 
buitenruimtes. EASY MEG wordt geleverd 
in een vlam vertragende uitvoering 
(B - s1 d0).

ENG EASY MEG is available in a range
of 16 decors: 6 solid colours and 10 natural 
woodgrains.
 With its decorative range EASY 
MEG becomes an exceptionally versatile 
product, ideal for the customisation of 
exterior spaces. EASY MEG is supplied with 
an improved reaction to fire (B - s1 d0). 

Fin. Sei

Fin. Sei
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