METALEN
GEVELCASSETTES
NOG STEEDS
BEZIG AAN OPMARS
Architectonische gevelcassettes als alternatief voor klassieke gevels zijn al enige tijd aan
een stevige opmars bezig, zowel bij particuliere woningen als in de projectmarkt, en zowel
voor nieuwbouw als renovatie. Als toonaangevend speler heeft het Limburgse Limeparts, een
onderdeel van Vaessen Industries, heel wat te bieden.

Tekst Gauthier Geldhof | Beeld PSG Studio - Limeparts

“Kwaliteitslabels
als Qualicoat en
Qualisteelcoat
bieden een garantie
voor hoogwaardig
gepoedercoat en
natgelakt aluminium
en staal”

86

Door de jaren heen wist Limeparts een meer dan
gedegen reputatie in zowel binnen- als buitenland
uit te bouwen, met name in de productie van
esthetisch hoogstaande metalen gevelbekledingen
op maat. In die mate zelfs dat het bedrijf vandaag
met het metalen cassettegevelsysteem de toon zet
voor het aanleveren van totaaloplossingen voor
geventileerde gevelprojecten. Bovendien staat
Limeparts ook te boek als een solide, betrouwbare
partner die dynamisch meedenkt met de bouwheer en architect om zo tot de meest efficiënte
en bekorende oplossing te komen, zowel voor
renovatie als voor nieuwbouwprojecten.

Kwaliteitslabels
Met kwaliteitslabels als Qualicoat en Qualisteelcoat,
een garantie voor hoogwaardig gepoedercoat en
natgelakt aluminium en staal, zet Limeparts haar
gedrevenheid in het nastreven van kwaliteit extra
in de verf. Met deze erkenningen op zak slaagde
de Limburgse firma erin om onder meer de stijlvol

gelakte cassettes te produceren voor de realisatie
van het impressionante nieuwe NAVO-gebouw
in Evere. Andere projecten die Limeparts wist te
realiseren zijn onder meer het Hasseltse gerechtsgebouw, de gevel van Kinderziekenhuis Prinses
Elisabeth en het AZ Maria Middelares en de façade
van het AZ Jan Palfijn in Gent. In het buitenland
gaat het onder meer om de gevelbekleding van het
Franse Ministerie van Defensie, een van de jongste
referentieprojecten van Limeparts.

Quasi geen limieten
De mogelijkheden qua materialen en uitvoeringen die Limeparts de architect en bouwheer kan
bieden zijn legio. Zo heeft men de keuze tussen
gelakt, geanodiseerd of geperforeerd aluminium,
gelakt staal, Quartz-Zinc en Anthra-Zinc, inox en
cortenstaal. Door het state-of-the-art machinepark van Limeparts zijn limieten wat de geometrieën van de gevelpanelen betreft nagenoeg
onbestaande.
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