BUITENTOEPASSING

Een fascinerend materiaal voor de buitenkant van gebouwen
Colofer® vario is een hoogwaardig fabricaat van Voestalpine. Opgebouwd uit een kern
van staal met een organische coating. Het kan gebruikt worden als een gevel- of als
dakelement. Colofer® vario is uitstekend bestand tegen corrosie en UV. Garantieperiode
tot wel 30 jaar met uitstekende verwerkbaarheid.
Wat is Colofer® vario?
Bandstaal met een organische coating. Colofer® vario, een Voestalpine product,
stelt klanten in staat om de vele voordelen van het product, zoals de uitstekende
verwerkbaarheid, te combineren met een selectie van aantrekkelijke dessins.
Waar kan Colofer® vario toegepast worden?
Het kan zowel gebruikt worden in het exterieur alsook op het interieur. Door
consequent gebruik te maken van hoogwaardige materialen is Colofer® vario
zeer breed inzetbaar. Het toepassingsgebied loopt van gebieden met een gering
risicomilieu (Corrosiecategorie C2) naar gebieden met gemiddelde tot zeer kwetsbare
milieus (corrosiviteit categorieën C3 en C4) zoals stedelijke en industriële atmosferen.
Met de hoogst mogelijke UV weerstand volgens de standaard, kan het ook worden
gebruikt in gebieden met een hoogte van meer dan 900 m en ten zuiden van
de 37ste noordelijke parallel.
Is Colofer® vario milieu vriendelijk?
Sinds 1998 wordt Colofer® volledig zonder chromaat geproduceerd. Voestalpine werd
met Colofer® een echte pionier als het gaat om de bescherming van het milieu.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling verkoop van Cladding Point.
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De getoonde kleuren zijn voorbeelden uit de coatingrange van de Colofer® vario
van Voestalpine bestaande uit meer dan 40 mogelijkheden.

Voor leveringsmogelijkheden, voorraadniveaus, minimale bestelhoeveelheden,
staaldikten, toepassingen en (meer)prijzen kunt u contact opnemen met
claddingpoint.

De afgedrukte coatings en kleuren in deze kleurenkaart zijn zo nauwkeurig mogelijk
weergegeven maar zijn slechts ter referentie. Wij adviseren u dan ook altijd een
kleurenstaal aan te vragen zodat u de textuur en kleur beter kunt beoordelen.

Deze kleuren hebben geen equivalente RAL referenties en zijn leverbaar
vanaf 1000m2.

Raadpleeg onze technische afdeling voor de overspanningsmogelijkheden.
Met name bij de donkere kleuren.
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Disclaimer: Hoewel door Cladding Point uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in dit productblad.
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