Staalframebouw

Staalframebouw
Staalframebouw is een manier van gevelbouw die steeds meer aan
terrein wint. Het is in de basis een systeem van frames opgebouwd
uit koudgevormde U-profielen uit dun staalplaat (1-4 mm). Doordat
staalframebouw wordt opgebouwd uit U-profielen is de indeling van
de gevel zeer flexibel. Hierdoor heeft het meer ruimtelijke mogelijkheden, wat meer ontwerpvrijheid biedt. Het heeft dan ook de
flexibiliteit van Houtenskeletbouw (HSB), maar door het gebruik van
staal is het nauwkeuriger, beter bestand tegen de elementen en heeft
een hogere brandveiligheidswaarde.
In de staalframebouw kunnen puien en ramen direct worden
geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat het gebouw tijdens de bouw snel
wind- en waterdicht gemaakt kan worden. Daarnaast wordt ook direct
de isolatie meegenomen, waadoor hoge isolatiewaarden gehaald kunnen worden.
In het buitenland is men al langer bekend met de voordelen van staalframebouw. Vooral in het Verenigd
Koninkrijk wordt staalframebouw in hogere mate toegepast. Dit komt door de hogere standaard die verzekeraars stellen aan de brandveiligheid in het Verenigd Koninkrijk. Aan Richmond College heeft Sorba bijvoorbeeld
meegewerkt aan de gevelbouw, waarbij staalframebouw is toegepast.
Ook in Nederland wordt Staalframebouw steeds vaker toegepast als alternatief voor HSB, vanwege de flexibiliteit en kwaliteit van het materiaal. Het is daarbij niet gebonden aan een specifieke gevelbekleding. Allerhande materialen kunnen hierbij toegepast worden waardoor het aan een verscheidenheid aan projecten kan
worden toegepast. Bijvoorbeeld bij toonaangevende projecten zoals The Valley in Amsterdam en Sorba past
dit systeem zelf toe bij het renovatieproject Teijin in Arnhem.
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Hoge constructieve eigenschappen
Lichter in gewicht (t.o.v. houtskeleten betonbouw)
Flexibiliteit in indeling
Integreren van puien en vliesgevels
Ruime toleranties - Opvangen van
oneffenheden in renovatie projecten
Makkelijk in transport door lager
gewicht en volume
Snelle montage en flexibiliteit op de
bouw
Duurzaam Staal is 100% recyclebaar
Brandveiligheid

Sorba biedt het gehele gevelpakket

Doordat Sorba ook de staalframebouw aan kan bieden, zijn we nu in
staat het volledige pakket te bieden. Vanaf de ruwbouw beginnen we
met de staalframebouw, isolatie, waterdichting en vervolgens de
esthetische gevelbekleding. Het complete pakket tot aan het gips op
de binnenwanden. Ook de puien en vliesgevels kunnen in het beheer
van Sorba worden uitgevoerd. Door alles bij één partij onder te
brengen kan de indeling van de staalframebouw optimaal ingericht
worden waardoor eenvoudiger en voordeliger gewerkt kan worden.
Staalframebouw is zowel voor nieuwbouw als renovatieprojecten een
goede oplossing. De flexibiliteit van de opstelling geeft de architect
veel mogelijkheden voor het ontwerp en het systeem kan ook goed
inspelen op de oneffenheden in de ruwbouw (met name bij renovatie).

Uitvoering huidig project - renovatie

In Arnhem wordt het voormalige laboratorium van Teijin Aramid
omgebouwd tot het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor van Teijin. Het
gebouw is gestript en vervolgens weer opgebouwd naar een ontwerp
van APTO Architects. Deze vernieuwbouw wordt uitgevoerd door
hoofdaannemer BAM en Sorba is aangetrokken als onderaannemer
voor de gevel. Sorba past hier voor de eerste keer in Nederland
staalframebouw toe.
Het voormalige labaratoriumgebouw is volledig gestript tot op het
betonnen casco. Hierna is de gevel weer opgebouwd met de staalframebouw. In totaal wordt hier voor 3130 m² aan staalframebouw
geïnstalleerd en voor 2455 m² Alpolic gevelbekleding. De stalen frames
worden direct op het beton geïnstalleerd, tussen de betonnen
verdiepingsvloeren. Vervolgens worden de isolatie, lucht- en
waterdichting, de onderconstructie en de Alpolic gevelbekleding
gemonteerd. Ook de puien worden door Sorba geleverd en
gemonteerd.

Meer weten over staalframebouw?
Neem contact met ons op voor vragen of om te weten of
staalframebouw geschikt is voor uw project.
0543 546 700
projects@sorba.com
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