In 2013 ontving Limeparts het eerste
QUALISTEELCOAT LABEL van VOM
(de Belgische vereniging voor Oppervlaktetechnieken van Materialen), een equivalent
van het betere bekende Qualicoat maar dan
voor staal.

AS

ARCHITECTURALE
OPLOSSINGEN
MET CASSETTE
GEVELBEKLEDING

Dit label laat ons toe onze klanten ook voor
gelakt staal de garanties te geven voor het
aanleveren van een duurzame lange termijn
oplossing voor gevelafwerkingen. Elke stalen
cassette wordt volledig afgewerkt voordat ze
gelakt wordt.
Na het lakken wordt geen enkele handeling
meer uitgevoerd op de producten die naar de
werven vertrekken. De combinatie van ons
AS
unieke productieproces
met het concept van
onze cassettegevels maakt 100% komaf met
potentiële roestvorming. Qualisteel controleert
het lakproces en het behalen ervan is een
bijkomende garantie en troef voor al diegene
die kiezen voor Limeparts producten.
Limeparts is hiermee trendsetter en blijft
zijn visie trouw om kwalitatief hoogwaardige producten aan te bieden op basis
van duurzame materialen en het continu
bewaken en verbeteren van de interne
kwaliteitsprocessen. Uiteindelijk doel:
bouwheer en architect de garantie bieden op
een betrouwbare à la carte gevelafwerking.
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Limeparts biedt bovendien 10 jaar
garantie op gelakt staal.
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Meedenken met de architecten, brede
materiaalkeuzes onder het motto voor elk
wat wils en no compromise on quality in de
breedste zin van het woord!
Bij Limeparts geen holle slogans maar feiten.
Daag ons uit!
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Limeparts nv
metal sheet processing GZ-Zone 8
for wall cladding
Oosterring 21
and subcontracting
B-3600 Genk
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Limeparts is vandaag toonaangevend in het
aanleveren van totaaloplossingen voor
geventileerde gevelprojecten.
Meedenken met bouwheer en architect in het
aanreiken van de meest efficiënte oplossing
en het meest efficiënte compromis, maken
van Limeparts een zeer betrouwbare en
betrokken partner. In het kader van haar
filosofie van totale kwaliteitszorg en het streven
naar een duurzame samenwerking met elk
type partner, beheerst zij het hele proces om
van ieder project een succes te maken.
Onder het motto ‘alles onder één dak’
(inclusief afwerking en finishing), werkt zij mee

vanaf de voorstudie en de engineering, over
de productie en de montage en speelt zij
systematisch flexibel in op elke samenwerking
en de strakke planning die de realisatie van
een hedendaags bouwproject vraagt.
Met zijn verlichte gevel biedt Limeparts
de perfecte oplossing voor een snelle,
esthetische en economische renovatie
van elke gevel inclusief LED integratie
wat de gevel een nog specifiekere en
eigen look bezorgd, zonder de onderliggende structuur extra te belasten
(gewicht per m² niet meer dan 14 kg).

Aelterman Gent: aluminium cassettegevelbekleding met geïntegreerde LED-verlichting.
Ontwerp: Luc Coene.

