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Dak- en wandconstructies
Genugten Agri B.V. levert en monteert dak en wandplaten.
Als dakbedekking kan gekozen worden voor stalen profielplaten,
sandwichpanelen of vezelcement golfplaten. Als wandbekleding kan
gekozen worden voor stalen profielplaten of sandwichpanelen.
Stalen profielplaten voor het dak
Naast het lagere gewicht, hebben stalen dakplaten het voordeel dat deze geschikt zijn voor een
grotere gordingafstand van 1,5 tot 1,8 mtr. Verder
ligt de prijs per m2 dak lager omdat in tegenstelling tot normale golfplaten, niet gerekend hoeft te
worden met 15 % overlapping. De platen kunnen
in diverse kleuren geleverd worden met een dikke
HPS of plastisol coating waarop een garantie mogelijk is van 10 jaar. De platen worden op
maat geleverd tot een lengte van 15 mtr. Hierdoor zijn deze veel sneller te monteren dan
gewone dakplaten. Indien door gemeentelijke voorschriften golfplaten gemonteerd moeten
worden, kunnen zwarte stalen golfplaten geleverd worden.

Profielkeuze dakplaten

Stalen profielplaten voor de wand
Voor kopgevels en wanden, levert Genugten Agri B.V. diverse stalen profielplaten. Deze
profielplaten worden geleverd in diktes vanaf 0,63 mm en kunnen voorzien worden van
een siliconen polyester coating of een 200 mµ dikke Hps of plastisol coating. Voor de
afwerking van hoeken, nokken, enz. worden alle benodigde profielen geleverd in dezelfde
kleur als de dak- en wandplaten.

Profielkeuze wandplaten

Vezelcement Golfplaten
Voor dakbedekking kunnen wij
u vezelcement golfplaten aanbieden. De golfplaten worden
geleverd met KOMO-keur. Deze
golfplaten worden dubbel
geperst wat de golfplaat extra
sterk maakt.
De golfplaten worden voorzien
van een dubbele kleurlaag met
extra moswerende eigenschappen.
Daarnaast zijn de golfplaten
dampopen, dwz dat de vezelcement golfplaat vocht
opneemt en weer kan afstaan aan de buitenlucht. De golfplaten worden geleverd met 10
jaar garantie. De golfplaten worden op zowel stalen gordingen als op houten gordingen
gemonteerd.
De golfplaten zijn te verkrijgen in volgende afmetingen: 1220 - 1530 - 1830 - 2135 - 2440
- 3050 mm. Voor de afwerking van het dak zijn verschillende artikelen te verkrijgen zoals:
windveren, nokken en andere accessoires.

Sandwichpanelen
Voor de dakbedekking en de
gevelbekleding levert en
monteert Genugten Agri B.V.
ook diverse sandwich daken wandpanelen.
De panelen worden geleverd
in verschillende diktes en
kleuren. De kleuren zijn
afhankelijk van de coating die
op de platen komt, de verschillende coatings zijn: siliconen
polyester, 200 mµ dikke Hps
of plastisol. De panelen zijn
op lengte leverbaar tot een
lengte van 16,50 mtr. De dakpanelen worden met een zuignap op het dak gelegd.
De sandwichpanelen zijn er in verschillende uitvoeringen. Naast sandwichpanelen kan
men ook kiezen voor ecopanelen. Dit zijn panelen zonder stalen binnenplaat.

