
QuadroClad®

Zink
Het ultieme uiterlijk: zink als een
traditioneel en natuurlijk materiaal dat
op sublieme wijze wordt verwerkt. Het
maakt de constructie van ongeëvenaard
grote zinken gevelelementen mogelijk
met extreem platte paneelvlakken.
Het is de nieuwste uitbreiding van het
hoogwaardige HunterDouglas®

QuadroClad® Ventilated Rainscreen-
systeem met zijn veelzijdige
designopties.

Noviteit



QUADROCLAD® ZINK

QuadroClad® Zink is de nieuwste uit-
breiding in de verschijningsvormen van
het HunterDouglas® QuadroClad® bekle-
dingssysteem. Natuurlijk zink dat wordt
toegepast als de externe laag van de
kenmerkende QuadroClad® honingraat-
constructie in combinatie met de unieke
gepatenteerde achterconstructie, biedt
grote voordelen in vergelijking met
traditionele zinksystemen. Grotere
paneelafmetingen, de toepassing van een
zinklaag met geringere dikte, een extreme
paneelvlakheid, verbeterde thermische
prestaties, een lager aantal muur-
bevestigingen en een eenvoudige
uitlijning maken het verschil.

QuadroClad® Zink biedt een authentiek uiterlijk binnen een hoogwaardige
geveltoepassing. Er is een selectie van 5 authentieke zinkkwaliteiten
beschikbaar voor toepassing van de externe QuadroClad® elementen.
Het zinkmateriaal heeft een prépatineringsbehandeling ondergaan, die
het oppervlak kunstmatig veroudert en kleurveranderingen door
patinavorming in de loop der tijd sterk terugdringt.

QuadroClad® Zink
Authentieke uitstraling
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SAMENSTELLING VAN HET
COMPOSIET

1 = Externe huid van gerolvormd,
geprepatineerd zink

2 = Lijmlaag
3 = Aluminium randprofiel
4 = Aluminium honingraat
5 = Voorgecoate inwendige

aluminiumlaag



QuadroClad® Zink - Antraciet QuadroClad® Zink - Blauw

QuadroClad® Zink - Grijs QuadroClad® Zink - Groen QuadroClad® Zink - Rood

De geïntegreerde kanalen zorgen voor ventilatie, waardoor regen en
condenswater achter het bekledingsoppervlak kunnen worden afgevoerd,
wat een veel schonere gevel oplevert met lagere onderhoudskosten.

Naast de aluminium gevelelementen
omvat het HunterDouglas®

QuadroClad® systeem ook
honingraatcomposietgevelelementen
met externe zinklagen, roestvrij
staal, QuadroClad® glas en
QuadroClad® frame, een frame dat
verschillende materialen kan
integreren. Het systeem omvat een
verstelbare achterconstructie.

Het HunterDouglas® QuadroClad® systeem
is een uniek, ‘totaal’ gevelsysteem met
open aansluitingen, gebaseerd op
geventileerde regenschermtechnologie.
Het basisprincipe van het QuadroClad®

systeem bestaat uit de hoogwaardige
aluminium gevelelementen, die zijn
opgebouwd als een sandwichconstructie
van coilcoated uitwendige aluminium lagen
en een aluminium honingraatkern. Dit
creëert een laag gewicht en uiterst platte,
op maat gemaakte gevelelementen die een
uitstekende weerstand tegen windbelasting
bieden. De QuadroClad® elementen kunnen
in grote afmetingen en in gebogen vormen
worden geproduceerd.

HUNTERDOUGLAS® QUADROCLAD® FAÇADE SYSTEMS

QUADROCLAD® ZINK - KENMERKEN

• 5 authentieke geprepatineerde
zinkkwaliteiten

• Grote gevelelementen, 1 x 3 m maximaal
• Extreem vlakke panelen gecombineerd met
‘strakke’ randen

• Op maat gemaakt
• Minder materiaal, wat resulteert in een
lager gewicht per m2 met het gebruik van
een dunne zinken buitenlaag

• Uitstekende weerstand tegen windbelasting
• Duurzaamheid
• Volledig compatibel met het
HunterDouglas® QuadroClad® ‘totaal’
gevelsysteem, met verschillende
mogelijkheden voor materiaalkeuze

• Geschikt voor elke gebouwgrootte - zowel
voor hoogbouw als laagbouw

• Individuele paneelplaatsing
• Laag onderhoud

® Geregistreerd handelsmerk - een HunterDouglas® product. © Copyright Hunter Douglas 2011. Aan de tekst, tekst behorende bij illustraties of voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend.
Materialen, onderdelen, samenstellingen, ontwerpen, versies, kleuren, en dergelijke kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. MX830Z00
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