GEVELBEKLEDING TEN DIENSTE VAN DE ARCHITECTUUR.
Grenzeloos ontwerpen, zonder zorgen over productie en plaatsing. Met zijn beproefde gevelsystemen is Limeparts de perfecte partner van architecten, aannemers en
bouwheren.
Het AZ Jan Palfijn in Gent. Het gerechtsgebouw van Hasselt. Het nieuwe NATOhoofdkwartier in Evere. Slechts enkele voorbeelden van de unieke Limeparts
cassettegevels. Geen standaardoplossingen,
maar strakke eyecatchers ten dienste van de
architectuur. Voor Limeparts is geen ontwerp
onmogelijk. Het Genkse bedrijf ontwikkelde,
produceerde en plaatste al gevels voor
honderden scholen, zorgcentra en kantoren.

Totaalpartner
Hoe uitdagend een ontwerp ook is,
Limeparts zorgt voor de technische uitwerking, productie én montage op de werf.
Ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers
profiteren drie keer. Ze genieten grenzeloze
ontwerpvrijheid en krijgen een kant-en-klaar
gevelsysteem, terwijl Limeparts de volle
verantwoordelijkheid draagt.
Vóór, tijdens en na het bouwen.

Solide technische basis
Limeparts staat voor betrouwbare flexibiliteit
in aluminium, staal, cortenstaal, aluzinc, zink
en inox. Het gevelsysteem bewijst al 30 jaar
zijn degelijkheid. Getuige de vele certificaten
en kwaliteitslabels: ATG, EN 1090 voor
staalconstructies, ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, Qualicoat voor aluminium en
Qualisteelcoat voor staal. Die solide technische basis komt terug in elke cassettegevel.
Ongeacht vorm en materiaalkeuze.

Toekomstgericht renoveren
Cassettegevels maken van elke nieuwbouw
een architecturale parel. Maar ook voor
renovaties is Limeparts de ideale keuze.
Elk gebouw krijgt een minutieuze makeover: snel, betaalbaar en toekomstgericht.
De gevelelementen worden onzichtbaar
bevestigd en zijn individueel uitneembaar.
Handig voor onderhoud en herstellingen.
En dat hoort elke opdrachtgever graag!

Innovatieve oplossingen
Een gevel is meer dan een mooie buitenschil.
Limeparts helpt technische en energetische
eisen feilloos inlossen. Het flinterdunne buitenspouwblad van amper 10 kg/m² creëert
extra ruimte voor isolatie. En technieken als
zonwering en ledverlichting worden discreet
geïntegreerd. Architecten en aannemers hoeven zich niet bezig te houden met kleine, maar
belangrijke details. Precies daarin schuilt de
toegevoegde waarde van Limeparts!

Limeparts nv
metal sheet processing GZ-Zone 8
for wall cladding
Oosterring 21
and subcontracting
B-3600 Genk
www.limeparts.be

Advies op maat
Benieuwd wat Limeparts voor u kan
betekenen? Bel onze binnendienst
verkoop op 089 62 09 47, of mail naar
info@limeparts.be. En leg de lat gerust
hoog.
Want Limeparts geeft vorm aan úw visie!

T +32(0)89 62 09 11
F +32(0)89 61 36 88
info@limeparts.be

ARCHITECTURALE
OPLOSSINGEN
MET GEPERFOREERDE
GEVELCASSETTES

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.

Vives Zuid (Stuvo) Kortrijk
Architect: Andie Decock van architecten vande Kerckhove, Kortrijk

