
actieve CD waarop alle detaillerin-
gen van onze panelen staan, de
montage instructie DVD, persoon-
lijke begeleiding op de bouw door
onze Field Service Engineer en de
advisering over de in de toekomst
zeer belangrijke EPBD richtlijn zijn
goede voorbeelden van onze uitge-
breide ondersteuning.”
Waar het om gaat is optimale kwa-
liteit van advisering, ontwikkeling,
uitvoering en nazorg. 
Esselbrugge: “Je kunt een heel
goed product hebben, maar het
gaat om het totaalplaatje. Dat wil
zeggen niet alleen een paneel,
maar om de totale gevel en/of
dak. Dit alles voorzien van zowel
de noodzakelijke bouwfysische,
wettelijke als klant- en ontwerp-
specifieke detailleringeisen. 
Met dit concept bieden we de
opdrachtgever een volledige géén
gezeur garantie. En is de opdracht-
gever voorbereid op de toekomst.
Als je kiest voor het Total Panel
Assurance concept, kies je een
concept waarin alle schakels op
elkaar zijn afgestemd en kun je
erop vertrouwen dat het goed is.”
En dat betekent totale ontzorging
van de bouwer en de investeerder. 

Brandcertificeringen. Verzeker-
aars, brandweer en lokale over-
heid eisen steeds meer het
gebruik van brandveilige bouwpro-
ducten. 
“Dit betekent dat ook de architec-

ten, aannemers en niet te verge-
ten opdrachtgevers verantwoorde-
lijkheden hebben als het gaat om
brand. 
Vaak wordt ervan uit gegaan dat
het wel goed zit maar het is een
vak op zich om aan de wettelijk
vereiste brandeisen en de daarbij
toe te passen producten en detail-
leringen te voldoen.”
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Volledig ontzorgen van de bouwer

De hedendaagse bouw vraagt meer dan het realiseren van een functio-
neel gebouw. Ook uitstraling, energieverbruik, veiligheid en brandwe-
rendheid, kostenreductie en duurzaamheid zijn zeer belangrijke aspec-
ten in het huidige bouwproces. Waar veel fabrikanten slechts de
garantie kunnen geven in specifieke toepassingsgebieden, biedt
Kingspan opdrachtgevers de zekerheid dat haar volledige product-
gamma op alle aspecten voldoet aan de geldende normeringen. Van
EPBD tot brandveiligheid en van duurzaamheid tot praktisch bouwen.
Al die aspecten zijn door Kingspan samengevat in het ‘Total Panel
Assurance’ concept. Een ‘totaalconcept’ van advies, kwaliteit, tot
montage en nazorg. Completer kan een dienstverlening niet zijn.

‘gelijkwaardige’ materialen. Dit
kan ten koste gaan van de kwa-

liteit van het product en de
verwachtingen van de

opdrachtgever.
Het maken van de

juiste keuzes aan
het begin van het
bouwproces, is
van groot be-
lang voor de
toepasbaar-
heid, duur-
zaamheid
en kwaliteit
van het ge-
bouw in de
toekomst.
Door tijdig

Kingspan te
betrekken in

het bouwproces
kan op een sim-

pele wijze het Total
Panel Assurance con-

cept worden toegepast
wat de gehele bouwkolom

enkel voordeel kan opleveren
en bouwfouten en verrassingen

verminderen. Kingspan biedt deze
service kosteloos aan.”

Optimale begeleiding. Kingspan
staat voor een duurzame bouwme-
thode en richt zich bij haar innova-
ties vooral op het ontwikkelen van
duurzame milieuvriendelijke bouw-
systemen. Esselbrugge: “Naast
kwalitatief hoogwaardige produc-
ten bieden wij ook andere diensten
die het bouwproces ondersteunen.
Zo adviseren wij architecten, con-
structeurs en aannemers in de
schets- en ontwerpfase, opdat
onze producten optimaal worden
toegepast; de keuze van materia-
len, coatings en de toepassingen
daarvan zijn voor ons immers
dagelijks werk. Maar ook de inter-

Kingspan heeft na de introductie
van het nieuwe bouwbesluit in
2003 het FIREsafeTM concept geïnt-
roduceerd. Dit concept kan worden
opgesplitst is een tal van service
onderdelen en is opgenomen in het
Total Panel Assurance Concept. 

Enkele voorbeelden van het
FIREsafeTM concept zijn het boekje
‘Brandveilige gevels’ dat op
Internet is te downloaden.
Dit boekje is inmiddels een begrip
in Nederland en geeft op een begrij-
pelijke wijze weer hoe de brandwe-
rendheid is te bepalen, wat de rol
is van verzekeraars en overheden
en waar de veelgebruikte brandter-
men als WBDBO, straling, brand-
weerstand en brandbijdrage voor
staan. 

Tevens heeft Kingspan de afgelo-
pen jaren een range van hard-
schuim panelen ontwikkeld die vol-
doen aan de Nederlandse en

Europese Brandnormen. Deze
panelen zijn voorzien van een hoog-
waardig FIREsafeTM polyisocyanu-
raat schuim waardoor naast een
hoge brandwerendheid ook een
laag gewicht en hoge gegaran-
deerde isolatiewaarde kan worden
gerealiseerd. 
Er is een team van specialisten
aanwezig die u graag tijdens een
bezoek over brandregelgeving,
brandwerende producten en pro-
ducttoepassingen informeren.

Door een jarenlange samenwerking
met TNO/Efectis, gemeenten, ver-
zekeraars en projectontwikkelaars
toont Kingspan aan dat het
FIREsafeTM concept een toekomst-
gericht concept is dat in alle gele-
dingen van het bouwproces is
geaccepteerd.
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Kingspan geïsoleerde paneelsyste-
men worden wereldwijd succesvol
toegepast in winkelcentra, distribu-
tiecentra, industriële gebouwen,
kantoorcomplexen, agrarische sec-
tor en schoolprojecten. Binnen al
deze sectoren garandeert
Kingspan een duurzame en kwali-
tatief hoogwaardige toepassing,
die volledig voldoet aan alle eisen
van hedendaags bouwen. De
Kingspan geïsoleerde paneelsyste-
men zijn getest en goedgekeurd
conform de geldende NEN- en EN-
normen en voldoen tevens aan de
bij verzekeraars bekende FM
(Factory Mutual) en LPCB (Loss
Prevention Certification Board) cer-
tificeringen. 

Totaalpakket. Het door Kingspan
ontwikkelde Total Panel Assurance
concept, dekt de meest belang-
rijke prestaties zoals thermische
isolatie, structurele integriteit en
de nieuw ontwikkelde XL200
Plastisol coating tot 30 jaar voor
geïsoleerde dak- en gevelsyste-
men. Dit overzichtelijke totaalpak-
ket garandeert een kwalitatief
hoogwaardig bouwproces, en
bestaat niet alleen uit garanties op

haar producten en de toepassing
ervan, maar ook door daar uitvoe-
rig adviezen op te geven. 

Jos Esselbrugge, General Sales
Manager: “Door dit unieke concept

bundelt Kingspan haar service en
advisering zodanig dat er grote
voordelen ontstaan voor de gehele
bouwkolom. 
Vaak wordt bij de keus van mate-
rialen hoofdzakelijk gekeken 
naar financiële argumenten en 
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