EENVOUDIG BETER BOUWEN
UITMETEN & UITZETTEN
Aan de hand van het montageplan worden de wanden op de
vloerplaat uitgezet.
Begin- & eindpunt en het nummer van de muur worden met
verf gemarkeerd.
Met laser en stelblokjes wordt de exacte hoogte aangehouden.

AANPIKKEN EN HIJSEN
Dankzij het eenvoudige hijssysteem worden de muren zeer
vlot aan de hijsriemen bevestigd.
De kraan doet de rest!
De monteur geniet van een maximaal ergonomisch comfort.

DE MUUR IN DE MORTEL PLAATSEN
De muur wordt op de stelblokjes in een mortelbed geplaatst.
De muur draagt perfect op de vooraf geplaatste stelblokjes,
zo wordt het hoogteverschil in de vloerplaat opgevangen.

VASTZETTEN VAN DE MUUR
M.b.v. koevoet en waterpas worden de wanden in de exacte
positie en loodrecht gesteld.
Struxura-montageset verkrijgbaar.

AFLIJMEN VAN DE VERTICALE NADEN
De verticale naden worden met een hiertoe voorziene
lijmmortel opgevuld.
Voor kleine projecten volstaat een handpomp. Voor grotere
projecten bestaat er een lijmpomp.
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UW RESULTAAT IS WAAR HET
VOOR ONS OM DRAAIT
Een kant-en-klare prefabmuur
met aandacht voor élk detail

STRUXURA BIEDT DE
EINDGEBRUIKER EEN
OPTIMAAL WOONCOMFORT

100%

ECOLOGISCH

Het belangrijkste is uiteindelijk hoe de
bewoners zich voelen. De kracht van
keramisch bouwen biedt volgende
voordelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

ONZE OPLOSSING
ONTZORGING

Krimp- en scheurvrij bouwen
Hoge afwerkingsgraad
Blijvende luchtdichtheid
Thermisch comfort en aangenaam
binnenklimaat
Vochtregulerend product
Brandveilig
Akoestisch performant
Circulair product / Cradle to Cradle

Struxura herwerkt de ontwerptekeningen naar
eenvoudige montagetekeningen.
Hierbij houden we rekening met alle knooppunten en
constructiedetails.
Achteraf koppelen we alles terug voor het AS-BUILD
dossier.

MOGELIJKHEDEN
Het gebruik van Struxura-wanden biedt ongekende
mogelijkheden:
•
•
•

Verdiepingshoog
Geïntegreerde lateien
Isolerende kimblok en waterkering in de muur verwerkt
Maatvast door CNC waterjet snijtechniek
Topgevels / boogvormen / ronde openingen
Eenvoudig en uniek hijssysteem
Geschikt voor hoogbouw
Uiterst polyvalent systeem, ook voor kleine projecten
en individuele woningbouw

•
•
•
•
•

STRUXURA-PREFAB RENDEERT EN ZORGT VOOR
EEN DALING VAN UW BOUWKOSTEN
Door een goede voorbereiding monteert een ervaren
montageploeg een Struxura-wand in 7 à 10 min. Een
begane grond van een doorsnee gezinswoning staat
er in 1 montagedag.
•
•
•
•
•
•
•

WONINGBOUW

APPARTEMENTEN

Geen afval op de werf
Plaatsen van metselprofielen overbodig
Geen steiger nodig langs de binnenzijde
Kimlaag uitmetselen komt te vervallen
Weersonafhankelijk & makkelijk te plannen
Meer bouwen met uw bestaande bedrijfsstructuur
Ergonomisch comfort voor de monteur

