GEVELBEKLEDING TEN DIENSTE VAN DE ARCHITECTUUR
Grenzeloos ontwerpen, zonder zich zorgen te maken over productie en plaatsing.
Met haar beproefde gevelsystemen is Limeparts de perfecte partner voor
architecten, aannemers en bouwheren.
Het AZ Jan Palfijn in Gent, het Gerechtsgebouw van Hasselt, het nieuwe NATO
hoofdkwartier in Evere. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van unieke Limeparts cassettegevels: geen standaardoplossingen, maar
unieke architecturale eyecatchers.
Voor Limeparts is geen ontwerp onmogelijk.
Limeparts ontwikkelde, produceerde en
plaatste al gevels voor talloze scholen,
zorgcentra en kantoren.
Solide technische basis
Limeparts staat voor betrouwbare flexibiliteit.
Het cassettegevelsysteem in aluminium, staal,
cortenstaal, aluzinc, zink en inox bewijst al
jaren zijn degelijkheid. Getuige hiervan de vele
certificaten en kwaliteitslabels (ATG, EN1090
voor staalconstructies, ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement, Qualicoat voor aluminium
en Qualisteel voor staal).
Die solide technische basis komt terug in elke
cassettegevel, ongeacht vorm en materiaalkeuze. Speciaal voor het verwerken van composiet cassettes investeerde Limeparts in een
aangepaste CNC-freesmachine. Dit CNCgestuurde bewerkingscentrum is geschikt voor
de invoer van panelen tot 6 meter lang.
Met andere woorden: dé oplossing voor wie
streeft naar grote uniforme gevelgehelen.
Innovatieve oplossingen
Een gevel is meer dan een mooie buitenschil.
Limeparts gebruikt haar kennis om feilloos
aan technische en energetische eisen te
voldoen. Het flinterdunne buitenspouwblad
van amper 10kg/m² creëert extra ruimte voor
isolatie en andere technieken. Zonwering en
ledverlichting kunnen hierdoor discreet geïntegreerd worden. Zelfs kleine maar belangrijke
details hoeven geen zorg te zijn voor architecten en aannemers. Precies daarin biedt
Limeparts een toegevoegde waarde.
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Toekomstgericht renoveren
Cassettegevels maken van elke nieuwbouw
een architecturale parel. Maar ook voor
gevelrenovaties is Limeparts de ideale
keuze. Elk gebouw krijgt een minutieuze
make-over: efficiënt, betaalbaar en
toekomstgericht. De gevelelementen zijn
individueel uitneembaar wat zeer handig
is voor toekomstig onderhoud en herstellingen. En dat hoort elke opdrachtgever
graag!

COMPOSIETCASSETTES
VOOR VLAKKE GEVELS
MET STRAKKE LIJNEN

Totaalpartner
Hoe uitdagend een gevelontwerp ook is,
Limeparts zorgt voor de technische uitwerking, de productie én de montage op de
werf. Ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers profiteren van een grenzeloze
ontwerpvrijheid en bekomen een kant-enklaar gevelsysteem naar wens. Limeparts
draagt daarbij de volle verantwoordelijkheid
en zorg voor de uitvoering: vóór, tijdens en
na het bouwen.
Alles onder één dak
Van engineering tot productie, levering en
montage. Limeparts is de totaaloplossing
voor geventileerde gevelafwerkingen.
Bij Limeparts bent u niet alleen zeker van
de allerhoogste kwaliteit op basis van duurzame materialen, gecontroleerde en gecertificeerde processen, maar hoeft u zich op
bouwtechnisch en logistiek vlak ook geen
zorgen te maken. Zo blijft de continuïteit
van uw project gewaarborgd.
Advies op maat
Benieuwd wat Limeparts voor u kan
betekenen? Contacteer onze binnendienst
verkoop op het nummer 089/62 09 47 of
mail naar info@limeparts.be.
En leg de lat gerust hoog want Limeparts
geeft vorm aan uw visie!

T +32(0)89 62 09 11
F +32(0)89 61 36 88
info@limeparts.be
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Limeparts breidt haar gamma aan gevelbekledingen uit met composietcassettes
en speelt zo nog beter in op de individuele noden van architecten en bouwheren.
Limeparts investeerde hiervoor in een nagelnieuwe verwerkingsinstallatie en is
rotsvast overtuigd van de meerwaarde van composiet voor uw projecten.
ONOVERTROFFEN SCHERPKANTIGHEID

UNIEKE KLEURNUANCES

ONZICHTBARE BEVESTIGING

Gevelcassettes in composiet lenen zich bij uitstek voor moderne, vlakke gevels. Het strakke
karakter van de grote cassettes wordt bovendien versterkt door de messcherpe hoeken.
Voor het plooien worden de composietplaten
diep ingefreesd, dwars door de kunststofkern.
Het resultaat: een super strakke gevel met een
buitengewoon scherpe belijning, dankzij de
kleine buigradius.

De composietcassettes hebben een PVDFlaklaag als afwerking. Deze biedt een enorm
scala aan kleuren en oppervlakteafwerkingen,
ideaal om gebouwen een uniek karakter te
geven!

Zoals alle geveloplossingen van Limeparts,
worden ook composietcassettes onzichtbaar
bevestigd met het gepatenteerde montagesysteem. Dit vormt een grote esthetische
troef voor uw project.
Het systeem biedt ook praktische voordelen:
elke individuele cassette kan te allen tijde
eenvoudig gedemonteerd worden, zonder
gebruik van gereedschappen of andere tools.
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1. Villa Trefz / Colour: silbermetallic 500 / Architect: Ing. Kai Dongus, Freier Architekt BDA / Photography: Schwarz Fotodesign
2. Limmat Tower / Colour: anodized look / Architect: Huggenbergerfries Architekten AG, Zürich / Photography: Florian Licht
3. Karma House / Colour: anodized look & Spectra Sahara Crystal / Architect: HTA Design LLP / Photography: Richard Gooding
4. Canary Wharf / Colour: white / Architect: Adamson Associates - Mauricio Jasso / Photography: Richard Gooding
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