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Design+ architectural solutions

Design+ architectural solutions staat voor creatief omgaan met het
ontwerpen en realiseren van gevels gericht op het hoogste segment
in de bouwsector. Cladding Point en Primoclad zijn een samenwerking
aangegaan zodat de architect op een eenvoudige en verantwoorde manier
een duurzame gevel met een eigen identiteit kan ontwerpen.
Zeker met de voordelen van geïsoleerde sandwichpanelen en een
diversiteit aan mogelijkheden voor een geventileerde gevel maakt dit het
een innovatief en duurzaam facade systeem dat u ontzorgt.

Maximale flexibiliteit voor uw ontwerp
Het architect solution gamma geeft u de keuze uit maar liefst 5 unieke facade systemen die ieder zorgdragen voor een eigen
identiteit en uitstraling van uw gebouw. Deze facade systemen worden in combinatie met het Design+ carrier systeem geleverd
inclusief verschillende railsystemen. Het is zelfs mogelijk om een eigen facade te ontwerpen en deze door ons te op maat te laten
produceren. Graag maken wij een afspraak om u te informeren over de vele mogelijkheden en toepassingen van facade systemen.

In deze range kan gekozen worden uit de volgende systemen:

Design+ IMAR
Met IMAR gevelbekleding kan ieder idee qua ontwerp worden nagestreefd in
aluminium, staal, koper, messing, titanium, gegalvaniseerd staal, RVS en cortenstaal.
IMAR is uitermate geschikt als voorzetgevel, plafondbekleding of als geventileerde
gevel. Door middel van vervorming en/of perforatie kunnen willekeurige patronen
worden gemaakt per paneel of als doorlopend geheel.

Design+ Stone
Natuursteen gevelpanelen voor zowel binnen- als buitengevels waarbij het
gewicht bepalend is voor de opbouw van de gevels of de uitvoering van
de achterconstructie. Deze panelen worden projectmatig geproduceerd uit
verschillende steensoorten die structureel verbonden zijn met een samengesteld
glasvezel en aluminium honingraat paneel. Door het naar verhouding
geringe gewicht kunnen de panelen eenvoudig in een vlakke uitvoering met
hoekaansluitingen of als een 3D gevel toegepast worden.

Design+ XPAN

EXPANDED MESH METAL DEPLOYÉ

XPAN Cladding is een geëxturdeerde aluminium gevelbekleding met verschillende
profileringen waarmee u uw gevel een visueel hoogwaardig uiterlijk kunt geven.
De verschillende profielen kunt u ook met elkaar combineren. Daarnaast is er de
mogelijkheid om een eigen, uniek profiel te ontwerpen.

Design+ Stacbond
Stacbond aluminium composiet is voorzien van een gecoate aluminium toplaag
en leverbaar in verschillende decors in zowel matte als glanzende uitvoeringen.
Meestal wordt het gebruikt als paneel of cassette. Het materiaal is eenvoudig te
verwerken in vele vormen, zodat gevels met dieptewerking mogelijk zijn.

Design+ Neolife
Neolife houtcomposiet panelen zijn gemaakt van VESTA® hydrofobe houtvezels
die uit PEFC beheerde bossen komen. Dit product past volledig in een circulaire
omgeving en geeft een warme natuurlijke uitstraling aan het gebouw.
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ETRIES VARIAS GEOMETRÍAS

Luchtdichtheid

Luchtdichtheid met betrekking op de paneelvoeg 0,08 m3/u/m bij 50 Pa
conform de EN 12114. Afhankelijk van nauwkeurige montage en detaillering
kan een betere luchtdichtheid worden bereikt.

Toleranties
Alle toleranties zijn conform EN 14509.

Certificeringen
ISO 9001, ISO 14001, BES 6001, Cradle2Cradle, Dibt , CE en FM approval.
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voor bovengenoemde certificeringen.

Productbenaming van het sandwichpaneel is FP-P en is als zodanig dan ook vermeld
op desbetreffende certificaten. Vraag naar de voorwaarden en eventuele meerprijzen

leenaphciw

Design+ carrier is een geïsoleerd sandwichpaneel met een FX hardschuim isolatiekern waarop direct met een extra rail verschillende
soorten gevelbekledingen uit ons unieke architectural solutions gamma kunnen worden aangebracht. Door de uitstraling van dit
complete facade systeem krijgt uw pand een eigen identiteit dit in combinatie met de voordelen van het bouwen met geisoleerde
sandwichpanelen. Middels de juiste berekeningen, adviezen en montage van het Design+ architectural solutions systeem heeft u
nagenoeg alle vrijheid voor uw ontwerp.

Mo2
ARQUITECTURA
Dit FX hardschuim sandwichpaneel is in de basis brandwerend gecertificeerd. Indien dit
product wordt toegepast als een carrier systeem is dit niet ondervangen in de normen.
Brandwerendheid dient projectmatig te worden overlegd met onze
technische afdeling.

Verbinding: zichtbare bevestiging
•Z
 ichtbare bevestiging.
• S tandaard leverbaar in een werkende breedte van 1000 mm.
Op aanvraag leverbaar in 900 mm.
volledig HCFK-vrij. Brandklasse: B-s2-d0 conform EN 13501-1.

Olive Oil Company Headquarters
Tudela - Spain
• Interieurzijde standaard voorzien van een polyestercoating 25 µm RAL 9002.
Galvanized Steel with digital printing
•O
 p aanvraag kan de interieurcoating worden uitgevoerd in:
•B
 randklasse: B-s1-d0 conform EN 13501-1: op aanvraag leverbaar.

non-contact Foodsafe 25 µm, Foodsafe PVC 150 µm, Aquacoat PVC 150 µm
en Agricoat 25 µm.

Central Empresa Aceite de Oliva
Lengtes 400 mm - 2000 mm lengtetoeslagen op aanvraag.
Tudela - España
Indien lengte ≥ 13.600 mm.; transportkosten op aanvraag.
Acero Galvanizado e impresión digital
• S tandaard 10 jaar fabrieksgarantie op de structurele en thermische prestaties.
• S tandaard leverbare lengtes: 2000 mm - 18.000 mm.

• Voor de beschikbare coatings en kleuren verwijzen wij u naar het kleurenpallet.

Statische mogelijkheden

Basisproduct:
Rib 15 Alpha-C

7,5

15

Tolerantie voegaansluiting: +2 en -2 mm

Dit produkt dient altijd door en door bevestigd te worden waar het als carrier wordt toegepast.
15 30
Rib 30

3-D modellen zijn opgenomen in de Tekla bibliotheek: www.tekla.com
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Voor een juiste bepaling van de statischeVISION
mogelijkheden van dit
product dient u contact op te nemen met onze technische afdeling..

Plank
Profilering interieur: box.

Thermisch rendement

Wave +carrier
DESIGN

De isolatiewaarden van de sandwichpanelen zijn berekend conform de
NEN-EN 10211-1, NEN-EN 14509 en NEN 1068 (incl. bevestigers, overgangsweerstanden
68
en correctiefactor bouwkwaliteit). De thermische prestaties van de geïsoleerde
sandwichpanelen zijn berekend met lambdawaarde 0,02 W/mK.

Drukverdeelplaat

Empresa de Interiorismo
Palencia - España
Acero Corten

• FX hardschuim kern met een dichtheid van 40 kg/m3,

• Horizontaal en verticaal toepasbaar.

ORGANIC TEXTURES TEXTURAS ORGÁNICAS

Interior Design Company
Palencia - Spain
Corten Steel

Kenmerken Design carrier sandwichpaneel
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Dikte (mm)
50
Box Auditorio
Totaalgewicht
paneel (kg/m2)
Madrid - España
Acero Lacado
Buitenplaat
dikte 0.6 mm
Binnenplaat dikte 0.5 mm
Geluidsreductie (dB)
Rc-waarde (m2.K/W) NEN 1068
(werkende breedtemaat 1000 mm)
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Design+ architectural solutions
Wij bieden u de volgende innovatieve en duurzame facade systemen. Dit in combinatie met een Design+ carrier sandwichpaneel
en bijbehorend railsysteem.
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Elementary School
Vitoria - Spain
Elementary School
Lacquered Galvanized Steel
Vitoria - Spain
Lacquered Galvanized Steel
Escuela de Primaria
Vitoria - España
Escuela de Primaria
Acero Galvanizado Lacado
Vitoria - España
Acero Galvanizado Lacado
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Primoclad
Tel. 085-4013421 of mail naar
info@primoclad.nl

Design architectural solutions
+
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Cladding Point
Tel. 026-3650630 of mail naar
info@claddingpoint.nl

Hoewel door Cladding Point en Primoclad uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in deze brochure.

Voor meer informatie of een afspraak
over de productmogelijkheden,
techniek en montage,
kunt u contact opnemen met:

012020

claddingpoint.nl

primoclad.nl

