GEVENTILEERD GEVELSYSTEEM MET NATUURLEIEN

CUPACLAD®, de geventileerde gevel met natuurleien
Het gebruik van een lei met lange levensduur, het nieuwe bevestigingssysteem, de efficiëntie van de geventileerde gevel maken dat CUPACLAD® duurzame, competitief alternatief is voor bekleding van alle
soorten gevels.

Ecologie en duurzame ontwikkeling.
Effectiviteit van geventileerde gevel.
Complementariteit isolatiesysteem.

Hoge duurzaamheid.
Onderhoudsvrij.
Snelle en eenvoudige plaatsing.

Hedendaags design.
Lichtgewicht en veelzijdig: in nieuwe en
renovatie.

Ontwikkeld op architectuur wedstrijden en Deense plaasters, het
CUPACLAD® systeem hernieuwt de installatie van natuurleien voor
gevels.

CUPACLAD®, de duurzame geventileerde gevel
Het CUPACLAD® systeem bestaande uit 100% natuurleien, bekleed gevels op een efficiënte en duurzame
manier.
De analyses van de levensduur van natuurleien, die het toelaten de impact van de globale omgeving te
analyseren van een bouwmateriaal toont aan dat CUPACLAD® de meest ecologische oplossing is voor
gevelbekleding dankzij de natuurlei die zich veruit onderscheid van de kunstproducten.
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Vergelijking van de publieke milieu publicaties van september 2014, op de Web site van de gegevensbank INIES:
http://www.base-inies.fr/Inies/Consultat
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101 Logic

EENVOUDIG EN EVENWICHTIG

Afmetingen lei

40x20 cm

Nominale dikte

7,65 mm

Aantal leien/m2

17,4

Gewicht/m2 (lei)

≤ 30 kg/m2

Kenmerkend door een gelijk dessin, CUPACLAD®101 LOGIC geeft een meerwaarde aan de structuur en schoonheid
van de natuurleien.
Het systeem CUPACLAD®101 LOGIC is samengesteld uit leien 40x20, horizontaal geplaatst doormiddel van een
onzichtbare bevestiging.

101 Random

DYNAMISCH EN CREATIEF

Afmetingen lei

50x25/50x20/50x15 cm

Nominale dikte

7,65 mm

Aantal leien/m2

15

Gewicht/m2 (lei)

≤ 30 kg/m2

Het systeem CUPACLAD®101 RANDOM hernieuwt de plaatsing van natuurleien voor gevels met de harmonie van
willekeurige formaten en resulteert in een creatieve en dynamische samenstelling.
CUPACLAD®101 RANDOM is samengesteld uit de formaten 50x25, 50x20, 50x15 geplaatst horizontaal doormiddel
van een onzichtbare bevestiging.

101 Parallel

UNIFORM EN REGELMATIG

Afmetingen lei

40x25 cm

Nominale dikte

7,5 mm

Aantal leien/m2

14,3

Gewicht/m2 (lei)

≤ 30 kg/m2

CUPACLAD®101 PARALLEL zijn karakteristieken zijn een strak en recht dessin met verticaal geplaatste leien.
Deze homogene en harmonieuse samenstelling laat alle karakters van de natuurlei tot zijn recht komen.
CUPACLAD®101 PARALLEL is samengesteld uit leien 40x25 verticaal uitgelijnd en horizontaal geplaatst
doormiddel van een onzichtbare bevestiging.

201 Vanguard

MODERN EN EFFICIËNT

Afmetingen lei

60x30 cm

Nominale dikte

7,5 mm

Aantal leien/m2

6,4

Gewicht/m2 (lei)

≤ 25 kg/m2

CUPACLAD®201 VANGUARD combineert dikke grote leien en haken in roestvrij staal, een eenvoudige en moderne
samenstelling.
Het systeem CUPACLAD®201 VANGUARD is samengesteld met leien 60x30 horizontaal geplaatst doormiddel
van een zichtbare bevestiging.

CUPACLAD.COM

Quai Sakharov, 18
7500 Doornik
België
Tél. +32 (0) 69 84 42 32
cupaclad@cupagroup.com

De systemen CUPACLAD® zijn ontworpen en ontwikkeld door CUPA GROUP

