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Waar bevindt zich SapaTechnic en hoe kan ik het 
consulteren ? 

• SapaTechnic heeft zijn eigen domeinnaam: www.
sapatechnic.com.

• Klik op de groene pijl naast SapaTechnic om verder 
te gaan.

• B i j  uw eerste bezoek moet u een login en 
paswoord aanvragen. Klik op ‘registreren’ om het 
aanmeldingsformulier op te roepen.

• Opmerking: de toekenning van nieuwe gebruikers 
en hun paswoorden gebeurt niet automatisch door 
de server. Teneinde de gepaste documenten aan 
te bieden, wordt de hoedanigheid van de aanvrager 
(architect, constructeur, studiebureau, student, enz...) 
geverifiëerd. Dit is een manueel proces.

• Daardoor kan het zi jn dat uw aanvraag niet 
onmiddellijk beantwoord wordt.

• Eenmaal uw account aangemaakt, kunt u inloggen. 
Om niet steeds uw paswoord te moeten ingeven, vinkt 
u “instellingen bewaren” aan zodat uw paswoord op 
uw eigen computer wordt bewaard.

Welkom in SapaTechnic.

Hoe kan ik een cataloog vinden en downloaden ? 

• Het navigatiemenu bevindt zich aan de linkerkant van 
uw scherm.

• Klik op de  “Documentatie” button om het menu 
te openen. U kunt zowel architectencatalogen 
(systeembeschrijving en profieloverzicht) als 
constructeurscatalogen (volledige technische 
systeemcataloog) downloaden, evenals commerciële 
brochures en lastenboeken.

• Alle documenten zijn bewaard in Adobe PDF® 
formaat. 

 De gratis Acrobat Reader kunt u hier downloaden.
• Maak een reekskeuze ahv de menubalk bovenaan uw 

scherm (zie afbeelding onderaan*).
• U krijgt een lijstoverzicht met de beschikbare 

documenten, de taal, uitgiftedatum, enz.
• Downloaden doet u door te klikken op het Acrobat 

symbool of het ZIP-symbool.

sapatechnic.com

*



Hoe kan ik een profielsnede vinden en 
downloaden ? 

• Profielen behoren tot de basisproducten van 
Sapa Building System.

• Het nav igat iemenu bev indt z ich aan 
de l inkerkant van uw scherm. Klik op 
“productinformatie” om het menu te openen.

• Indien u één prof iel zoekt , k l ik t u op 
“Producten zoeken”.

• Indien U alle profieltekeningen van een reeks 
in één beweging wil downloaden, klikt u op 
“Product zipcontainers”.

• Indien u het profielnummer kent, vult u het in 
in het veld en klikt op het vergrootglas om de 
zoekfunctie te activeren.

• De basisinformatie van het gevonden profiel 
wordt voorgesteld , waarbij u verder kunt 
doorklikken (op het vergrootglas in de lijst) 
om verdere details te verkrijgen. Klik op de 
respectievelijke tabs in het venster voor de 
nodige informatie.

Hoe kan ik een samengestelde snede 
vinden en downloaden ? 

• Het nav igat iemenu bev indt z ich aan 
de l inkerkant van uw scherm. Klik op 
“Systeeminformatie” om het menu te openen.

• Alle samengestelde profielsnedes zijn 
genummerd in de cataloog. U kunt dit nummer 
invullen in het veld “zoeken op nummer” en 
klik op het vergrootglas om de zoekfunctie te 
starten.

• Indien u het nummer niet kent, kunt u alle 
tekeningen opvragen per reeks. Kies de reeks 
uit het valmenu “Zoeken op serie” en klik op 
het vergrootglas om de zoekfunctie te starten.

• Een lijst van samengestelde tekeningen 
van het respectievelijke systeem wordt 
aangeboden.

• Klik op het vergrootglas bij de gewenste 
tekening om details op te vragen en te 
downloaden.
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Aluminium is ons vak.


