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Geef uw gebouw
een eigen karakter
De Kimpe ontwikkelt diverse types gevelpanelen afhankelijk van de uitstraling die
u uw gebouw wilt geven. Ons systeem kan onzichtbaar bevestigd worden en is
aanpasbaar aan alle soorten gevels. Geef uw gebouw extra cachet!

Waarom gevelpanelen?

Met behulp van onze gevelpanelen kunt u perfect een geventileerde gevel plaatsen bovenop uw bestaande gevelstructuur.

Bovenop uw bestaande gevel kan een extra laag isolatie
aangebracht worden
= minder warmteverlies tijdens de winter,
warmtewerend in de zomer

Minder energieverbruik

Extra geluidsdemping dankzij de geïntegreerde isolatie

Een verbeterde
akoestische isolatie

Vocht wordt heel snel afgevoerd door de ventilatie
tussen het gevelpaneel en het isolatiemateriaal

Bescherming
tegen vocht

Types en voordelen
•

Diverse materialen mogelijk: aluminium, Alucobond, Cortenstaal, ...

•

Stevige structuur

•

Ideaal bij renovatiewerken

•

In verschillende vormen verkrijgbaar (vierkant, rechthoekig, speciale vormen)

•

Talrijke kleuren en diverse afwerkingen: matte, blinkende of structuurafwerking.

•

Vlakke of geperforeerde panelen

•

Ramen en deuren worden mooi ingewerkt

•

Maatwerk mogelijk

Dakafwerking

Technische gids
MUURKAPPEN

•

muurkappen

•

dakranden

•

lichtstraten
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De Kimpe is ook uw partner voor kwalitatieve dakafwerkingen.
Onze systemen kunnen pefect worden ingewerkt bij platte daken:
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Onze service

De Kimpe kan grote projecten op korte tijd en op maat van de klant realiseren. Alle producten worden
in-house ontwikkeld, waardoor we een perfecte kwaliteit en service kunnen garanderen.

Onze eigen ontwerpdienst realiseert uw projecten op korte
termijn. Onze ingenieurs gebruiken de meest moderne
technieken om tot innoverende oplossingen te komen.
Onze medewerkers komen ter plaatse om het project in detail
te bekijken. Op basis van een exacte meting wordt aan de
bouwheer een principetekening overhandigd. Na goedkeuring
wordt alles doorgegeven aan onze productieafdeling.

Eigen ontwerpdienst

Dankzij onze eigen productieafdeling kunnen wij de beste prijskwaliteitverhouding garanderen. Onze computergestuurde,
hoogtechnologische machines garanderen een perfecte resultaat.
Wij voeren steeds een strenge kwaliteitscontrole uit. Onze eigen
poederlakkerij zorgt voor een perfecte afwerking.

Eigen productie

Voor de plaatsing van alle gevelprojecten beschikken wij
over een gemotiveerde ploeg monteurs. Wij kunnen u een
totaaloplossing aanbieden voor alle kleine en grotere projecten.
Onze medewerkers beschikken over een ruime ervaring in de
plaatsing van diverse types gevelpanelen.

Eigen montagedienst
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