PREFA Dachraute

SIDINGS
Pure esthetiek –
lengte maal breedte.
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Product: PREFA sidings | golfprofiel
Kleur: zilver metallic | rookzilver
Locatie: Hollabrunn, Oostenrijk
Architect: Maurer & Partner
Uitvoerder: Seyfried-Jecho
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PREFA sidings

Intelligente oplossingen
die over de ganse
lengte overtuigen.
De PREFA gevelsidings geven uw gevel een karakteristiek en
uniek uitzicht, aangevuld met uitstekende functionele eigenschappen.

TECHNISCHE GEGEVENS PREFA SIDINGS
Materiaal

aluminiumlegering met gekleurde coating, glad, stucco of gelinieerd,
oppervlak, met of zonder schaduwvoegen

Bevestiging

geschroefd op aluminium of houten onderconstructie

Coating

hoogwaardig dubbel geëmailleerd
of poedercoating

Product: PREFA sidings
Kleur: zilver metallic
Locatie: Halle, Duitsland
Architect: Böllberger Planungsbüro
Uitvoerder: Hotec Metallbau

Standaardformaten 138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm
Lengte

500–6200 mm

Gewicht

ca. 3,30 tot 4,30 kg/m2
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Product: PREFA sidings
Kleur: zilver, antraciet mat
Locatie: Freistadt, Oostenrijk
Architect: Peter Blineder, Gallneukirchen
Uitvoerder: Spenglerei Stadler, Gallneukirchen

HOEKSIDING

2

VOEG.200

1
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PREFA sidings

VOEG.138 | 200 | 300
KOPPELPROFIEL

HOEKSIDING

1

2

De innovatieve VOEG.138|200|300 koppelprofielen zorgen er bij
de plaatsing voor dat de voeg tussen de sidings (met of zonder
schaduwvoegen) overal gelijk blijft. Daarnaast kan de plaatsing
onafhankelijk van de onderconstructie gebeuren, waardoor de sidings flexibel en snel ingezet kunnen worden. De nieuwe hoeksidings zorgen voor een vloeiende overgang op de hoeken en randen en maken een gevel uit één stuk mogelijk.
Ook de gelinieerde oppervlaktestructuur is nieuw. Die geeft de
gevel een unieke en elegante look.

Expressief en origineel,
op basis van indrukwekkende keuzevrijheid.
Met de PREFA sidings worden de creatiefste geveldromen werkelijkheid. De variabele breedtes, de aan- of afwezigheid van schaduwvoegen, het gladde, stucco of gelinieerde oppervlak, het brede kleurenpalet: de mogelijkheden zijn eindeloos om tot een

gepersonaliseerde gevel en een duurzame oplossing op basis van
aluminium te komen. Zowel bij renovatie als nieuwbouw. Met de
PREFA sidings kiest u voor een intelligente én esthetische oplossing voor uw gevel!

Product: PREFA sidings
Kleur: speciale kleur
Locatie: Eferding, Oostenrijk
Uitvoerder: Kaltenbrunner GmbH
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Oplossing op maat van gebouweigenschappen
Toen de bouw van een nieuwe bedrijfskantine in Gallneukirchen
(Opper-Oostenrijk) in 2012 groen licht kreeg, werd de architecten
een uitdagende opdracht voorgeschoteld: de bijzondere topografie van het bouwterrein optimaal benutten met het oog op een
functioneel, harmonieus en modern ogend gebouw. In die optiek

Product: PREFA sidings geperforeerd | vol
Kleur: zilver metallic
Locatie: Gallneukirchen
Architect : Luger & Maul | Schröckenfuchs
Uitvoerder: Märzinger Bauspenglerei und Bedachungen
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werden twee grondniveaus gecreëerd waarin het gebouw geïntegreerd werd. De stuctuur van het gebouw an sich draagt bij tot de
bescherming tegen regen en zon. De verschillende gebouwdelen
steken immers uit ten opzichte van elkaar en fungeren zo als afdak of luifel voor de verdieping eronder.

Objektbezogene Sonderlösung

De draagstructuur van het gebouw bestaat
uit gewapend beton. Een geprefabriceerd
systeem met kolommen, balken en platen
zorgt voor de snelle montage en een hoge
graad van flexibiliteit. De buitenschil van
het gebouw bestaat uit PREFA sidings op
de verdiepingen en uit zichtbeton op de benedenverdieping. Daarachter zit thermische
isolatie in de gewenste dikte verscholen. Op
elke verdieping ziet de gevel er dus anders
uit.
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Op het gelijkvloers zorgt het zichtbeton - als
een soort sokkel - voor een solide, robuuste look. Op de verdieping erboven - waar
de kantine is ondergebracht - versterken de
horizontale PREFA sidings in zilver metallic
(vergelijkbaar met RAL 9006) de horizontale
lijn van het gebouw.
Om de bovenste verdieping - het technische gedeelte - van buitenaf hetzelfde karakter te geven als de kantine, werden ook
daar - weliswaar geperforeerde (rond gat
RV 5/8 verzet) - PREFA sidings in dezelfde
kleur gebruikt. Dit scherm loopt rondom
alle technische installaties en onttrekt de
condensatoren vanuit alle hoeken aan het
zicht. Tegelijk zorgt het voor een glinsterend
effect bovenaan het gebouw. Gezien de
bijzondere inplanting van het gebouw ging
ook bijzondere aandacht naar het platte dak:
geperforeerde metalen roosters zorgen voor
een elegante afwerking.
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DETAILONTWERP
GEPERFOREERDE SIDINGS
1 GEPERFOREERDE PREFA SIDINGS
2 HECHTSTRIPS
3 OPSTAND
4 GRINDROOSTER
5 PRIMAIR DRAAGPROFIEL
6 SECUNDAIR DRAAGPROFIEL
7 STEUNVLAK
8 4-KANT PROFIEL
9 KOLOM
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1 GEPERFOREERDE PREFA SIDINGS
2 PREFA STARTPROFIEL
3 PREFA WATERDORPEL
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