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Structural Products
Kingspan heeft een breed assortiment
profielen en staaldiktes en biedt u hiermee de
mogelijkheid om efficiënt, duurzaam en licht
te ontwerpen.
Na het verstrekken van de order van koudgewalste profielen moeten detailleringen
en toepassingen op professionele wijze
worden uitgewerkt. Hiervoor maakt Kingspan
gebruik van haar jarenlange ervaring in
productie en advisering met behulp van
TEKLA modelleringssoftware. De nieuwe
4e generatie gordingsystemen zijn
gemakkelijk te verwerken omdat
de profielen lichter en sterker zijn.
Het Multibeam gordingsysteem moet
op de lippen van de constructie
worden geplaatst, in plaats van
eronder. Dit verhoogt de montagesnelheid en verlaagt de kans op
bouwfouten.

Multibeam

Multichanel

Eaves Beam

Het assortiment van de 4e generatie
Multibeam gordingsystemen (MK4)
geeft de ontwerper de mogelijkheid
om efficiënt en creatief te ontwerpen.
Dit zeer complete systeem van constructieve onderdelen bestaat uit:
• Dakregels
• Wandregels
• Eaves Beams
• Accessoires
De brede range van in totaal 58
profielen variërend van een 145 mm
profiel tot een 350 mm hoog profiel
met 11 staaldiktes van 1,2 mm tot
2,7 mm biedt u de volgende
voordelen:

Een assortiment van 60 gegalvaniseerde profielen die toegepast kunnen worden op vele constructieve
toepassingen zoals: wandregels,
vloerregels, kolommen en kabelgoten. De brede variëteit profielen
in 70 mm tot en met 350 mm
hoogte, en de 11 staaldiktes, van
1,2 mm tot 2,7 mm, biedt u de
volgende voordelen:

Een assortiment van gegalvaniseerde
profielen die gebruikt worden voor
wandconstructies en voor daken met
een hellingshoek van -6° tot +30°.
Verkrijgbaar in 3 profielhoogten van
185 mm tot 265 mm met 4 staaldiktes van 1,63 mm tot 2,45 mm.

• Een symmetrisch systeem
verhoogt de montagesnelheid en
verkleint bouwfouten.
• Multibeam MK4 is geproduceerd
van het hoogwaardige S450 staal
en is daardoor lichter en sterker.
• Standaard voorzien van een brede
65 mm flens. Hierdoor wordt montage van dak- of gevelbekleding
vergemakkelijkt. Bij profielhoogtes
vanaf 300 mm is een flensbreedte
van 90 mm van toepassing.
• Een duurzaam, 100% recyclebaar
product.

• Een symmetrisch systeem dat de
montagesnelheid verhoogt en de
kans op bouwfouten verkleint.
• Multichannel MK4 is geproduceerd van het hoogwaardige
S450 staal en is daardoor lichter
en sterker.
• Standaard voorzien van een
brede flens. Hierdoor wordt
montage van dak- of gevelbekleding vergemakkelijkt.
• Een duurzaam, 100% recyclebaar
product.

• Standaard voorzien van een brede
flens. Hierdoor wordt montage
van dak- of gevelbekleding vergemakkelijkt.
• Eaves Beam MK4 is geproduceerd
van het hoogwaardige S450 staal
en is daardoor lichter en sterker.
• Een duurzaam, 100% recyclebaar
product.

Multibeam Technical
Handboek
De complete documentatie
van koudgewalste profielen
zoals Multibeam en Eaves
Beam staat vermeld in
het Multibeam Technical
Handboek.

Multichannel4
Technical Handbook
Uitvoerige informatie
betreffende de toepassingen
en details van Multichannels
zijn te vinden in het
Multichannel4 Technical
Handbook.

Deze documentatie is gratis op
te vragen via telefoonnummer:
0800- PROFIEL of via
info@multibeam.nl

Voor al uw technische vragen kunt u terecht bij Envirocare Technical Services via 0800-PROFIEL of envirocare@kingspan.nl
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