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< Architectonische creativiteit kent
vandaag geen grenzen. Eenvoudige
strakke cassettegevels in aluminium
of staal kunnen dankzij de moderne
laser- en stanstechnologie omgevormd worden tot hoogstandjes in
design en geven elk gebouw een
uniek cachet zonder de effectieve
duurzaamheid uit het oog te verliezen.
> De combinatie van het sterkst
beschikbare materiaal, staal, en de
mogelijkheid om met respect voor
het natuurlijke oxidatieproces een
“look“ te creëren die tijdloos is, maakt
van de cortenstalen cassettegevel een duurzame oplossing zowel
naar concept als naar keuze van de
bouwheer toe.

>

Strak, naadloos en een superieure
kwaliteit: de succesformule van de
gelakte aluminium cassettes. Het
aflassen van de hoeken en het gebruik
van inox bevestigingsmaterialen
garanderen een superieure kwaliteit.
< De Aluzinc-cassettes kan je nog
het best omschrijven als ‘the best of
both worlds’. De metalen plaat krijgt
een hoogwaardig oppervlak op basis
van aluminium en zink. Op die manier
wordt het uitzicht van een galva look
gekoppeld aan de corrosiebestendigheid van aluminium én de onderhoudsvriendelijkheid van zink.

> De gevelcassettes in zink zijn licht
pre-gepatineerd en hoeven nooit
schoongemaakt te worden. Limeparts
biedt deze topper aan in de uitvoeringen: grijze Quartz-Zinc®, zwarte
Anthra-Zinc® en Pigmento rood/
groen of blauw.
>

De stalen gelakte gevelcassettes
koppelen het strakke uiterlijk en de
duurzaamheid van gelakt aluminium
aan de prijsvriendelijkheid van gegalvaniseerd staal.
< Behalve de typische natuurkleurige
uitvoering, biedt Limeparts de RVScassettes ook aan in diverse kleurvarianten (zwart, rood, geel, blauw,
antraciet,…). Deze zijn stuk voor stuk
in de massa gekleurd en zijn daarom
uitermate kleurvast.

> Duurzaamheid en ecologie gaan
vandaag hand in hand. Vanuit dit
gegeven ontstond het idee om als
systeemleverancier van cassettegevels een concept uit te werken dat
beide eigenschappen combineert met
montage-efficiëntie. Het antwoord is
een economisch verantwoorde oplossing voor de alsmaar stijgende vraag
naar ‘groen’, ook voor gevels.

Werken in uitvoering:
NATO Headquarters Brussel: nieuwbouw - cassettes in staal en aluminium
AZ Jan Palfijn Gent: renovatie - cassettes in aluminium
RAC-Belair Brussel: renovatie - cassettes in aluminium
Cour de Justice de L’Union Européenne Luxembourg: renovatie - projectomkastingen

