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Beschrijving

Verpakking

Het Kingspan Dri-Design gevelsysteem is een innovatieve
en hoogwaardige geveloplossing van een aluminium
cassettessysteem welke onzichtzaar wordt bevestigd.
De cassettes worden project specifiek ontworpen en
geproduceerd op afmetingen, type en afwerking.

De Dri-Design cassettes worden per order, per gevel, type
en afwerking verpakt, in overleg met de verwerker waardoor
dit aansluit op de montage op de bouw. Cassettes worden
verticaal geplaatst in de kratten, met de nummering aan
de bovenzijde. Kratten worden verpakt in plastic, waardoor
deze op de bouw voldoende beschermd zijn. Kratten kunnen
eenvoudig worden gedemonteerd en gestapeld en retour
meegenomen worden door Kingspan na aanmelding.

Toepassing
Dri-Design gevelcassettes worden rechtstreeks op de
dragende Kingspan Karrier sandwichpanelen gemonteerd.
Dri-Design is minstens twee keer zo snel geïnstalleerd
als de meeste vergelijkbare systemen en kunnen worden
geïnstalleerd als directe of geventileerde spouw cassettes.

Gemiddeld gaan er 48 Dri-Design Flat cassettes
van 1000 x 1000 mm in een krat.
Krat standaard afmetingen:
 3200 x 1200 x 1200 mm.
 Afwijkende maten op aanvraag.

Materialen & Coatings

Levering

Substraat
 Standaard 2 mm aluminium 3103.
 Op aanvraag andere aluminium kwaliteiten leverbaar.
Coatings
 Poedercoat (Qualicoat), standaard klasse 2 (klasse 1 project
specifiek op aanvraag), een- en tweezijdig mogelijk.

Alle leveringen (tenzij anders aangegeven) worden door
middel van wegtransport naar de projectlocatie vervoerd.
Het lossen is de verantwoordelijkheid van de klant.
Tijdens het transport en het lossen moeten de kratten
zorgvuldig worden behandeld. Hanteer geen open kratten.
Bij aflevering moeten de kratten worden gecontroleerd
op eventuele schade, bijv. vocht, etc.

Toleranties
Producttolerantie in (mm)
Lengte:

± 2 mm

Breedte:

± 2 mm

Dikte:

± 2 mm

Haaksheid:

± 2 mm

Brandveiligheid
De Dri-Design cassettes voldoen aan de Europese
brandclassificatie A2-s1, d0. Grootschalige systeemtesten
waarbij Dri-Design gemonteerd is op de Karrier QuadCore®
panelen conform BS 8414 zijn beschikbaar.

Type cassettes

Flat

Shadow

Tapered

Perforated

Diepte 32 mm

Diepte tussen 33 – 100 mm

Diepte, eenzijdig hellend
tussen 33 – 75 mm

Perforatie projectspecifiek
op aanvraag.

Internal/External
Corner
Diepte 33 – 100 mm
Afmetingen 1 zijde min.
80 mm - max 500 mm.
Totaal 2-zijden max.
1350 mm
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Afmetingen: 2 mm
1220

1220

2000

3700
1220

1000

1000

Minimale en maximale afmetingen
van cassettes, waarbij maximale
breedte en hoogte afhankelijkheden zijn weergegeven. Cassettes
worden op mm nauwkeurig
geproduceerd.

Hoogte
(mm)
610

610

170
390

1220

2000

3700

Breedte (mm)

Verticale Doorsnede

Horizontale Doorsnede

14 mm

32 mm 2 mm

16 mm
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Contactgegevens
Nederland
Kingspan B.V.
Lingewei 8 | 4004 LL Tiel
Postbus 6565 | 4000 HN Tiel
T: +31 (0) 344 675 250
www.kingspanpanels.nl

België
Kingspan N.V.
Bouwelven 17
Industriepark Klein Gent
2280 Grobbendonk
T: +32 (0) 14 23 25 35
F: +32 (0) 14 23 25 39
www.kingspanpanels.be

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in
deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. & Kingspan N.V. geen
aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden
beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en
andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. & Kingspan N.V.
aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.
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