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Unieke uitstraling met ALUCOBOND® gevelplaten

Als architect, interieurbouwer of aannemer sta je regelmatig voor creatieve uitdagingen. Met het

ontwerp, de bouw of de renovatie van een pand krijg je immers maar één kans op een eerste

indruk. Het uiterlijk van de gevel speelt daarin een belangrijke rol. Met de unieke ALUCOBOND®

gevelplaten krijgt deze eerste indruk een zeer hoog Wow-gehalte. De kwalitatief hoogwaardige,

decoratieve aluminium panelen geven gevels en daken van privéwoningen, bedrijfsgebouwen,

kantoorpanden of industriële complexen elke gewenste uitstraling. 

 

Toepassingen ALUCOBOND® gevelplaten

Gevelbeplating

Gevelcassettes

Boeiboorden

Afwerking interieurs

Afwerking dakkapellen

Renovatie en nieuwbouw

Reclamedoeleinden

 

ALUCOBOND® gevelpanelen zijn samengesteld uit twee aluminium

dekplaten met in het midden een brandvertragende (B1) met mineralen

gevulde kern. De duurzame, decoratieve gevelpanelen zijn ideaal voor

gevelbekleding en dakbedekking. Dankzij de unieke combinatie van

mechanische eigenschappen, de vele verwerkingsmogelijkheden en de in

het oog springende esthetische kenmerken. Door groeven op de

achterkant te frezen, zijn de panelen bijvoorbeeld eenvoudig in de

gewenste vorm te vouwen. De recyclebare ALUCOBOND® gevelpanelen

zijn weer- en windbestendig en hebben daardoor een zeer duurzaam

karakter. Geen wonder dus dat je 10 - 15 jaar garantie krijgt. 

 

Duurzame, functionele en esthetische gevels



Breed scala aan oppervlakken en kleuren

Ga je als architect, interieurbouwer of aannemer ALUCOBOND® gevelpanelen verwerken in je

ontwerp? Dan heb je de keuze uit een groot aantal oppervlakken en plusminus 60 kleuren. Gaat

je voorkeur uit naar een mat of een geborsteld oppervlak? Heb je liever een vintage uitstraling

dan een moderne look? Of weet je zeker dat natuurlijke kleuren beter in je ontwerp passen dan

felle, solide kleuren? Met ALUCOBOND® gevelpanelen zijn er 1001 mogelijkheden om een gevel,

dak of interieur de gewenste uitstraling te geven.

 

Wist u dat ALUCOBOND® gevelplaten

Al 50 jaar bestaan.

In Duitsland worden gefabriceerd en voldoen aan alle strenge Duitse

(milieu)eisen. 

Tot 2019 alleen verkrijgbaar waren in Nederland voor bouwprojecten

vanaf 500 m2.  

Bij onze leverancier in 60 kleuren op voorraad liggen.

 

Functioneel en esthetisch

Recyclebaar en duurzaam

Brandvertragend (B1) 

10 - 15 jaar garantie

Eenvoudige bewerking en montage

Breed scala aan oppervlakken en kleuren

Eigenschappen ALUCOBOND® gevelplaten



 
Habraken 1210

5507 TB Veldhoven

Tel. (0499) 329 300

e-mail: info@brouwersgevelmontage.nl 

www.brouwersgevelmontage.nl

Afspraak maken?

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van ALUCOBOND® gevelpanelen

voor jouw ontwerp, bouw of renovatie? Graag maken we een afspraak op locatie

om toelichting te geven op diverse monsters, oppervlakten en kleuren.

Interesse? Bel of mail om een afspraak te maken.

 

mailto:info@brouwersreklame.nl

