
F a ç a d e  V e n t i l é eFaçade Ventilée en ardoise naturelle

Laat Uw verbeelding de vrije loop !

Geventileerde gevel in natuurleien



CUPACLAD Design opent een wereld van modelijkheden voor 
het ontwerpen van geventileerde gevels met het voorstel van 
nieuwe vormen in combinatie met natuurleien.

Het bewijs is dat CUPACLAD het best aangenomen systeem 
geworden is in de recentste achtitecturische trends.

Een onbepaald aantal stijlen en ontwerpen voor 
het gebruik van leien in gevels.

Bijstaan van de ontwerper

De ingenieurs van CUPACLAD 
Design staan ter Uwe beschikking: 
Ze stellen alles in het werk om aan 
Uw verwachting van de leien te 
voldoen voor Uw te realiseren werf.

Ontwikkelings laboratorium

De prachtigste vormen met de 
meest complexe schema’s, niets 
houdt onze ontwerpers tegen.

Al hun voorstellen zijn betrouw-
baar en uitvoerbaar.

Beter, U heeft een idee en heeft beetje hulp nodig om het te laten 
ontkiemen: Zij staan klaar om U te begeleiden.

CUPACLAD Design is een ontwerp bureel met twee objectieven:

CUPACLAD DESIGN, 
WAT IS HET   ?

DIAGONAL

EEn PAtrOOn DAt AAnDACht trEkt

Dit CUPACLAD Design ontwerp heeft een dyna-
mische stijl, uniek gebaseerd op de geometrische 
vormen en geeft een vleugje exclusiviteit.

Dit patroon laat toe te profiteren van de efficiëntie 
en de levensduur van het CUPACLAD geventileerd 
gevelsysteem.

Het systeem DIAGONAL geeft een elegant karakter, 
spontaan ontwikkeld.



HONEYCOMB

Een luisterend 
studiebureel, ter Uwe 
beschikking voor 
het uitvinden samen 
met U van nieuwe 
ontwerpen

ArChItECtUrISCh ZESkOEkIG
EEn IDEE GEInSPrEErD DOOr DE nAtUUr

De zeshoeken zijn in de mode! Ze zijn altijd aanwezig 
geweest in de natuur rondom ons: We vinden ze terug 
op het oppervlak van een schildpadschelp, bijenzwer-
men en zelfs in de vorm van sneeuwvlokken.

De zeshoeken zijn nu ongetwijfeld een bron van inspi-
ratie geworden in de hedendaagse architectuur.
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