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In één bouwgang
wind- en waterdicht
Sandwichpanelen zijn ideaal als je snel wilt bouwen of als hoge isolatiewaarden belangrijk zijn. Ze
zijn een economische keuze, scoren hoog op duurzaamheid en het lichte gewicht maakt ze voor vele
toepassingen geschikt. Esthetisch gezien kun je met SAB-sandwichpanelen alle kanten uit. Ze zijn
verkrijgbaar in vele vormen, coatings en kleuren.
Voor de nieuwe SAB-fabriek in Geldermalsen is
het ontwerp volledig geoptimaliseerd. De nieuwe
panelen combineren de beste eigenschappen van
bestaande sandwichpanelen:
• Een dikke kern van brandveilig PIR-schuim voor
de perfecte isolatie
• Verbeterde voeg: Een prefab element zonder
koudebruggen en met afdichtband in de voeg,
garandeert een Rc-waarde tot wel 7,13
• Geschikt voor luchtdicht bouwen
En verder natuurlijk:
• Prefab-bouwelementen: snelle en probleemloze
montage met minimale risico’s op de bouwplaats.
• Circulair bouwen door demontabele bevestigingen

• Brandveilig door gebruik van de nieuwste
PIR-technologie
• Weerstand tegen brandoorslag en brandoverslag
(WBDBO) van 60 minuten is haalbaar
• Lichtgewicht: 10 tot 16 kg/m2 (afhankelijk van
dikte en uitvoering). Constructie en fundering
kunnen daardoor licht blijven
• Geluidsisolatiewaarde van 26 dB
• Vlak uiterlijk
• Geschikt voor zowel verticale als horizontale
montage, en voor (schuin) dak
• Wandpanelen ook verkrijgbaar met
blinde-/ verdekte bevestigingspunten
• Binnenafwerking gelinieerd (L) en standaard
voorzien van een interieurcoating

Project: SAB-profiel Geldermalsen
› Architect: Convex architecten
› Aannemer: Bouwbedrijf Vrolijk
› Montage: Cladding Partners
› Producten: SAB-Carrier WB 100 ML, SAB-Pyramid
19/470, Colorcoat Prisma® Ephyra en Kronos
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SAB Gevelpanelen
Niet voor niets kiezen ontwerpers van grote hallen en distributiecentra
vrijwel altijd voor stalen sandwichpanelen met een PIR isolatiekern. Ze
zijn praktisch, veilig en snel te verwerken. Met SAB sandwichpanelen
creëer je een strakke en goed geïsoleerde gevel. De panelen hebben
zowel een binnen- als een buitenafwerking. Indien gewenst kan je
voor een Wand Blind (WB) kiezen, dan vallen de schroeven mooi weg
in de voeg.
De SAB wandpanelen zijn ook verkrijgbaar als dragend Carrier
sandwichpaneel of speciaal brandwerend paneel. Met de
brandwerende PIR-panelen is een WBDBO van 60 minuten mogelijk,
zo bouw je brandveilig met SAB.

Project: Gold Forum, Eindhoven
› Opdrachtgever: Kero Vastgoed
› Architect: Pauwert Architectuur
› Aannemer: MP Drijvers
› Montage: Cladding Partners
› Producten: SAB D 115 TL, SAB WB 100 FM,
SAB 158R/750, Colorcoat Prisma® Seren Gold
en Anthracite
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Voor de buitenafwerking is er keuze
uit gelinieerd (L), microliniëring (M8
of M16), sinus (S) of trapezium (T).
De binnenafwerking is gelinieerd
(L) en standaard voorzien van een
interieurcoating. Uit te voeren in alle
gangbare coatingsystemen en kleuren,
waaronder alle Colorcoat® producten.

SAB gevelpanelen zijn verticaal en
horizontaal te monteren. Bij de blinde
(onzichtbare) bevestiging (WB) zijn de
schroeven niet zichtbaar. Verkrijgbaar
in diktes van 40 t/m 150 mm en met
standaard bouwbreedtes van 1100 mm
(W) en 1000 mm (WB). Lengtes tot 16
meter (grotere lengtes in overleg bij T
en S liniëring).

SAB-Carrier als dragend sandwichpaneel
Voor wie esthetisch meer wil, heeft SAB de dragende sandwichpanelen SAB-Carrier.
Met deze panelen is vrijwel ieder denkbaar uiterlijk van het gebouw mogelijk: aluminium
vliesgevels, composiet, houten latten, strekmateriaal, of bijvoorbeeld de SAB esthetische
profielplaten. Zo combineer je de voordelen van geïsoleerde panelen met volledige
vormvrijheid.
• Snel en eenvoudig wind- en waterdicht.
• De panelen dienen als draagconstructie
voor een extra (vlies)gevel en zijn te
combineren met SAB profielplaten.
De SAB-Carrier panelen hebben een
verhoogde schuimhechting en een
dikkere stalen buitenplaat.
• Standaard met de premium afwerking
van Colorcoat HPS200 Ultra® of van
Colorcoat Prisma®.
• Om garant te kunnen staan voor het
hele systeem, verzorgt SAB de complete
berekening van de panelen en de
bevestiging van het railsysteem op
de panelen.
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SAB Dakpanelen
Staal voor het dak, je kunt er vrijwel niet omheen. Zodra er
eisen zijn aan draagkracht, overspanningen, gewicht, kosten of
duurzaamheid, wint staal het al snel van andere bouwmaterialen.
Van de grootste sportstadia tot het kleinste schuurtje, van
bijzondere architectuur tot puur functionele toepassingen, ze
hebben allemaal een stalen dak. Met de producten van SAB, kies
je voor een robuust materiaal, dat zich snel en veilig laat monteren
en een grote vrijheid biedt in vorm, functie en kleur. Het materiaal
past goed in een agrarische omgeving en de isolatie zorgt voor
een stabieler binnenklimaat. De isolatie houdt ’s zomers de hitte
en ’s winters de kou buiten. Daarbij zijn de elementen zelfdragend
en staal is 100% recyclebaar!

Project: Schoenmaker Agri B.V., Vlagtwedde
› Aannemer: Klussenbedrijf en Timmerfabriek H. Loning
› Montage: BV Metaalbouw TSV
› Producten: SAB D 115 TL, SAB WB 80 M8L,
SAB W 120 EI30, SAB 35/1035, Colorcoat HPS200 Ultra®
Goosewing Grey en Anthracite
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SAB dakpanelen garanderen een snelle
en eenvoudige montage, mede door de
schone kopse overlap die 100% schuimvrij
en recht afgesneden is. De panelen zijn
sterk en licht van gewicht, waardoor
besparingen op de staalconstructie
mogelijk zijn. Verkrijgbaar met lengtes tot
25 meter en een standaard bouwbreedte
van 1000 mm, met een totale dikte van 70
tot 160 mm.

Voor de buitenafwerking is er keuze uit
een 3-kroons trapezium (T) of een 40
mm golfplaat (S). De binnenafwerking
is gelinieerd (L) en standaard voorzien
van een interieurcoating. De dakpanelen
zijn ook verkrijgbaar als ECO variant met
geëmbosseerd aluminiumfolie aan de
binnenzijde (G). Met Colorcoat HPS200
Ultra® en Colorcoat Prisma® biedt SAB
een vrije keuze in kleuren en een dak dat
tientallen jaren mee gaat.

Liniëringen en profileringen sandwichpanelen
Gevels en schuine daken vallen op in het landschap. Geen wonder dat de eisen aan het
uiterlijk van zulke panelen vaak specifiek zijn. SAB sandwichpanelen worden geleverd in
verschillende liniëringen, profileringen en in alle gangbare coatingsystemen en kleuren.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

SAB sandwichdakpaneel TL
SAB sandwichwandpaneel SL
SAB sandwichwandpaneel TL
SAB sandwichwandpaneel LL
SAB sandwichwandpaneel ML
SAB sandwichdakpaneel SL
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Colorcoat, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Colorfarm,
Confidex, Galvalloy, MagiZinc, Repertoire, SAB, SAB-Diamond,
SAB-Pagode, Scintilla zijn geregistreerde handelsmerken van
Tata Steel of haar dochterondernemingen.
De inhoud van deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid
samengesteld. Echter Tata Steel noch haar dochterondernemingen zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor fouten
of mogelijk misleidende informatie.
Voordat klanten gebruik gaan maken van producten of diensten
die worden vervaardigd of geleverd door Tata Steel en haar
dochterondernemingen, dienen zij zichzelf te overtuigen van
de geschiktheid.
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