Een staalskelet bouwen is niet ingewikkeld meer. Geen zware stalen profielen,
complexe engineering of duur materieel voor montage. Nieuwsgierig? Ontdek bij
FLEXIFRAMING een veelzijdig systeem waarmee je zonder beperkingen de beste staalstructuren
bouwt. Zowel voor architect als uitvoerder komen wij aan alle wensen en eisen tegemoet.
FLEXIFRAMING maakt gebruik van de nieuwste vormen van staalbouw, zoals de profielen van
Skellet®, een gepattenteerd bouwproduct. Deze wordt samen geleverd met de nodige kennis om
met deze profielen te bouwen. Zullen we samenwerken?

Mogelijkheid om met
vochtongevoelig materiaal
te werken. Geen kans op
schimmelvorming zoals bij
houtskeletbouw.

Het slimme ontwerp zorgt
montage.

Aantrekkelijker geprijsd dan
houtskeletbouw of profielen van
warmgewalst staal.

zo
maakt
het
verschil

Door het kruisvormige profiel
zijn alle verbindingsstukken
verborgen. Hierdoor zit er niets
in de weg bij de afwerking.
Gegarandeerd maatvast
bouwen dankzij het
gaatjespatroon.
bij C-profielen. De profielen kunnen

INDUSTRIEHAL 25M VRIJE OVERSPANNING

STAAL 12000 KG 1
12 KG/M2

OPTIE:
ROLBRUG

Winnen aan
stabiliteit
en bouwtijd
Minder arbeid
De enige voorbereiding aan de
staalconstructie is het zagen van
de profielen op de juiste lengte.
De verbindingsstukken zijn uit
de voorraad leverbaar.

1000M2
MONTAGE
300 MANUUR 2

Je kunt direct starten met de
stalen constructie. Voor de
montage volstaat een kraan op
een vrachtwagen.

Schijfwerking
UNIT 3M X 6M X 2.8M
STAAL
265 KG

Door de verlijming van profielen
met sandwichpanelen ontstaat
een schijfwerking.
Er zijn geen windverbanden
nodig voor het verhogen van de
stabiliteit.

18M2

een solide geheel

VLOERBELASTING
200 KG/M2
1 EXCLUSIEF ROLBRUG
2 ASSEMBLEREN EN MONTAGE OP DE WERF

De stalen constructie ‘sandwicht’
een isolatiepaneel. Hierdoor
krijgen de panelen de functie
van zelfdragende vloer. Door
verlijming creëer je een solide
geheel.

het SKELLET®
profiel
PROFIEL 75.1
75 mm x 75 mm x 1 mm

PROFIEL 100.1
100 mm x 100 mm x 2 mm

Gepatenteerd profiel als basis
Het Skellet® profiel is een kruisvormig, koudgewalste
stalen koker met terugliggende vlakken waarin om de
25 mm gaatjes zijn geponst. Er zijn drie varianten:
Skellet® profiel 7.51, 100.1 en 100.2
FLEXIFRAMING maakt gebruik van bouwsystemen die bestaan
uit profielen en een waaier aan verbindingsstukken, gemaakt
van plaatstaal. De onderdelen worden duurzaam bevestigd met
bindklinknagels. Profiel 100.2 is bedoeld voor de bouw
van de hoofddraagstructuur van zware toepassingen zoals
industriebouw. Deze profielen kunnen alle lasten aan.
Lichtere structuren zoals woningen, mobiele units en
scheidingswanden bouw je met profiel 75.1

Flexibiliteit ten top
Flexibiliteit is de kern van dit reeds bewezen concept. Er zijn
geen beperkingen wat betreft de mogelijkheden van het
systeem. De creativiteit van de ontwerper is de bepalende
factor.

PROFIEL 100.2
100 mm x 100 mm x 2 mm

Naast het de eindeloze ontwerpmogelijkheden heeft ook
de monteur veel vrijheid. Op de bouwplaats kan hij snel
veranderingen doorvoeren, zonder dat daar hoge kosten
bij komen kijken.
Zelfs na de bouw is een constructie, verzorgd door
FLEXIFRAMING flexibel. Je kan nieuwe delen blijven toevoegen,
zoals bijvoorbeeld een rekkensysteem bij een open industriële
constructie.

de
verbindingsstukken

U-element

Geperforeerde plaat

Met het U-element maak je de meest
eenvoudige verbindingen.

Met deze geperforeerde plaat maak je
een balk van twee losse profielen. De
platen zijn verkrijgbaar in diverse diktes en
overspanning.

Een waaier aan verbindingsstukken voor alle denkbare
constructies
Van handige magazijnrekken tot draagbalken
voor grote overspanningen: met FLEXIFRAMING
realiseer je alle denkbare constructies.
Hiervoor biedt FLEXIFRAMING een reeks innovatieve
verbindingsstukken. De verbindingsstukken zijn
handige elementen uit plaatstaal die naadloos
aansluiten op de profielen. Met bindklinknagels
IJzersterk!

Hoogteregelaar
De hoogteregelaar stelt je in staat om een
bout aan een profiel te koppelen. Met de bout
kan je de hoogte van de kolommen verstellen.

Voor elke toepassing een
oplossing
FLEXIFRAMING heeft talloze koppelingsmogelijkheden. Dankzij het terugkerende
gaatjespatroon is het ontwerpen en monteren
van nieuwe verbindingsstukken een
koud kunstje.

stabiliteit en
isolatie
Gegarandeerde stabiliteit door de
combinatie met sandwichpanelen
Voor stabiliteit heeft iedere vorm van skeletbouw beplating tussen
de profielen nodig. De traditionele industriebouw gebruikt hiervoor
bijvoorbeeld windverbanden, waardoor alle horizontale belasting
in één knooppunt uitkomt. Hierdoor zijn zware kolommen een
vereiste. In de traditionele skeletbouw (hout en staal) zorgen
de houtvezelplaten voor stabiliteit. Beide methoden zijn minder
het systeem dat aangeboden wordt door
FLEXIFRAMING.

Door het verlijmen/schroeven van geïsoleerde
sandwichpanelen tegen de Skellet®-kolommen
ontstaat een schijfwerking. De horizontale lasten
worden gelijk over alle kolommen verdeeld.

Verlijmen/schroeven zorgt ervoor dat de panelen
niet doorboord hoeven te worden. Zo creëer je een
ononderbroken isolatieschil zonder koudebruggen.

SPANTEN
Optimale draagkracht voor een licht
prijsje
Vakwerkspanten zijn duur door het laswerk. Toch maakt de
bouw nog gebruik van deze traditionele methode. FLEXIFRAMING lost
dit probleem op met behulp van verschillende verbindingsstukken en
een bindklinknagelpistool. In een handomdraai zijn verbindingen
gerealiseerd. Dakpanelen verlijm je met de profielen. Zo krijgt het
geheel de nodige stabiliteit.

De aangeboden spanten zijn goedkoop. Dit komt
onder andere door de korte montagetijd.

De gebruikte spanten zijn lichter dan traditioneel
vakwerk. Hierdoor zijn dure montagekranen niet meer
nodig en volstaat een lichtere fundering.

De gebruikte spanten bieden eindeloze flexibiliteit.
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MAKEN
WIJ
het
verschil

scheidingswanden
Een snelle oplossing voor lichte wanden
Lichte scheidingswanden worden in de traditionele bouw
opgebouwd met C-profielen. Vervolgens schroef je daar
gipskartonplaten op. Al met al een tijdrovende klus: gipskarton
plaatsen, hoeken en kanten zagen, voegen afwerken en gaatjes
van schroeven wegwerken.
Onze lichte wanden bieden dé oplossing.

Bouw maatvast met Skellet®-profielen

Isoleer goed met geëxpandeerd polystyreen (EPS).

Met onze pleisteroplossing win je tijd en is het
geheel luchtdichter.

pleisteroplossing
Een unieke pleisteroplossing voor
skeletbouw
De afwerking van het skelet bepaalt de uitstraling. In de
conventionele hout- en staalskeletbouw is de keuze in afwerking
niet groot. De gipskartonplaten zijn de meest gebruikte oplossing.
Dit is een tijdsintensieve en daardoor kostbare klus.
FLEXIFRAMING pakt het anders aan. Tussen onze profielen verlijm je
goedkope EPS-isolatieplaten. Op deze ondergrond kun je direct
pleisteren. Dit levert al snel een forse tijdwinst op.

Kabels in de wand verwerken was nog nooit zo
makkelijk. Met een thermisch snijapparaat is het snel
voor elkaar.
Het pleisterwerk zet zich vast in de gaatjes van het
Skellet®-profiel. Door de verlijming bewegen het staal
en het EPS niet meer ten opzichte van elkaar. Zo
scheurt het pleisterwerk niet.

De bepleistering droogt sneller dan traditioneel
metselwerk.

EPS is licht, maar isoleert zowel thermisch als
akoestisch uitstekend. Er ontstaat geen ‘klankkast’ in
de muur. De isolatie dempt het luchtgeluid volgens het
‘massa-veer-massa-principe’.

Van boilers tot kasten en wastafels: alles kan aan deze
wanden bevestigd worden.

ZADELDAKen
Zadeldaken met FLEXIFRAMING
Zadeldaken volgens de oude principes bestaan uit spanten
en hebben altijd een onderdak nodig om waterdicht te zijn.
Bovendien moet alles op de werf gebouwd worden.
FLEXIFRAMING doet het efficiënter

FLEXIFRAMING biedt een totale dakkap-oplossing
waarin de gevelspitsen niet dragend zijn. Dit bespaart
uitvoeringskosten.
Met FLEXIFRAMING is een dak binnen één dag
wind- en waterdicht en ook nog eens vanbinnen
mooi afgewerkt.
Met de op maat gemaakte sandwichpanelen is er
geen afval op de bouwplaats.

Iedereen
kan
ontwerpen
met

FLEXIFRAMING

FLEXIFRAMING is het systeem waarmee iedere ontwerper, architect of aannemer zelf oplossingen kan
bedenken om van zijn bouwwerk een succes te maken. En dat allemaal met één innovatief profiel.
Het tekenen van een FLEXIFRAMING-constructie gebeurt op veelvouden van 25 mm. Hierdoor is het
3D-ontwerpen met FLEXIFRAMING kinderlijk eenvoudig.
Om de verschillende oplossingen toe te passen in digitale ontwerpen is elk profiel en verbindingsstuk
opgenomen in de bibliotheek van Sketchup. Deze dynamische componenten vind je in het 3D warehouse
van het programma.
Kijk op www.flexiframing.nl voor gratis handleidingen. Zo kan jij ook leren ontwerpen met FLEXIFRAMING!
Wat ook kan: maak een afspraak met ons voor een demonstratie bij jou op locatie!

WONINGBOUW
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