STAALFRAMEBOUW
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BESTEEL

Staalframebouw:
het nieuwe bouwen

“

Kiezen voor een staalframe van beSteel is een
slimme keuze: licht, snel, duurzaam en sterk.

beSteel is een Belgische kmo die
een revolutionair alternatief biedt
voor de traditionele bouwmethodes.
Wij zijn volop gespecialiseerd in het
berekenen en het produceren van
staalframes voor zowel kleine als
grote bouwprojecten.
Een innovatieve bouwmethode voor
tal van toepassingen: woningen,
appartementen, optoppingen, …
Met deze bouwwijze versnellen,
vereenvoudigen en verscherpen we
het volledige proces aanzienlijk.

Onze klanten zijn voornamelijk
bouwbedrijven, aannemers en
projectontwikkelaars. Wij bieden hen
bovendien doorgedreven ondersteuning tijdens hun staalframeprojecten: van de stabiliteitsstudie,
over het ontwerp van het staalframe
tot de effectieve productie.
beSteel is werkzaam in België,
Nederland en de Caraïbische
eilanden, Frankrijk, Duitsland,
Luxemburg, Zwitserland,
Denemarken en in de Franse
overzeese gebieden.

Voordelen

KRACHTIG

Ondanks het lage gewicht boet het staalframe niet in op sterkte.
Integendeel: staal is het materiaal met de hoogste strength-to-weight ratio.

SUPER
SNEL

Bespaar tot 40% tijd in vergelijking met de klassieke bouwwijze
dankzij een droge bouwmethode en een nauwkeurige voorbereiding
in het atelier.

LICHT

Een staalframeconstructie weegt 30% minder door op de fundering dan
een traditionele opbouw. Ideaal voor optoppingen!

PROPERE
WERF

Nog een voordeel van het off-site productieproces: we moeten
helemaal niets meer snijden op de werf. We herleiden er het afval dus
helemaal tot nul.

ARCHITECTURALE
VRIJHEID

Toch behoudt de architect 100% zijn vrijheid. Wij passen ons
staalframe namelijk helemaal aan zijn ontwerp aan.

DUURZAAM

beSteel past nauwgezet de cradle-to-cradle-filosofie toe op zijn
productieproces. Materialen kunnen volledig gerecycleerd en
herbruikt worden.

100%
CONFORM

Gebouwen in staalframe voldoen helemaal aan de voorschriften en
eisen op vlak van brandwerendheid, thermische en akoestische
isolatie. Door off-site te produceren, garanderen we een vlekkeloos
eindresultaat.
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IN DE PRAKTIJK

Toepassingen
Residentieel, commercieel, industrieel, … Staalframebouw kent
geen beperkingen. Geniet van een optimale architecturale
vrijheid.

RESIDENTIËLE GEBOUWEN

INDUSTRIËLE GEBOUWEN

Staalframe vormt de ideale basis voor een woning
conform de toenemende energie- en comforteisen.

Staalframes lenen zich perfect tot het bouwen van
industriehallen of magazijnen met een overspanning
tot 15 meter.

MODULAIRE OPLOSSINGEN
Kant-en-klare afgewerkte modules nog voordat ze
op de werf verschijnen.

Bij staalframebouw bestaat de
draagstructuur van het gebouw uit
koudgewalste stalen profielen die
worden samengevoegd tot

verschillende frames. Het resultaat
is een baanbrekende bouwmethode
met enorme voordelen voor
aannemer, architect én eindklant.

APPARTEMENTSGEBOUWEN

OPTOPPINGEN

Leent zich perfect voor het bouwen van constructies
met meerdere verdiepingen.

Staal is licht en daardoor enorm efficiënt bij het
verhogen van een bestaand gebouw.
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ONZE PRODUCTEN

Staalframe als basis
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WORKFLOW

Van plan
tot werf
In 4 stappen komt een project tot stand.

FAST FRAME
Win kostbare tijd op de werf. Wij assembleren de stalen
profielen tot complete 2D-panelen in ons atelier.
Daarna worden ze op de bouwplaats afgeleverd, waar u
alles snel kan monteren tot een volledig staalframecasco.
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IN-HOUSE ENGINEERING

OFF-SITE PRODUCTIE EN
ASSEMBLAGE

Van 3D-ontwerp naar 2D-panelen.
Constructieberekeningen en
engineering, helemaal volgens de
Eurocodes.

Hypernauwkeurige productie en
assemblage in het atelier, onder
gecontroleerde omstandigheden.
Inclusief beplating.
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FASTWALL+

TRANSPORT

Drijf de snelheid op met de FastWall+, een volledig
afgewerkte staalframewand, inclusief beplating, isolatie,
gevelbekleding naar keuze en binnenafwerking.
Volledig volgens de bouweisen en de wensen van de klant.
Een garantie op kwaliteit, gezien de off-site productie
onder gecontroleerde en droge omstandigheden.

MONTAGE OP DE WERF DOOR
AANNEMER OF BOUWBEDRIJF

Lagere transportkost en hogere
efficiëntie. Panelen worden just in
time geleverd op de werf.

Snelle en zeer nauwkeurige
plaatsing door de aannemer.
Mogelijkheid tot technische
ondersteuning door onze beSteel
Certified Advisor.

FASTWALL
De FastWall combineert het staalframe met een
hoogwaardige beplating, voor een nog snellere bouwfase.
Deze 2D-panelen worden vooraf geassembleerd
in het beSteel-atelier.

TECHNOLOGIE
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Onze profielen
beSteel profielen zijn vervaardigd met Magnelis® staal van Arcelor Mittal.
CERTIFIED ARCHITECT

3,5%

H
B
C
t

aluminium

3%
magnesium

CERTIFIED ADVISOR

hoogte: 75, 89, 150, 200, 250 mm
breedte: 50 mm
lip: 15 mm
dikte staal: van 0,7 mm tot 2,0 mm

CERTIFIED CONTRACTOR

SCREW HOLE

SERVICE HOLE

INDEX HOLE

WEB NOTCH

Voor een snelle,
eenvoudige en precieze
assemblage

Voor elektrische
toepassingen

Voor verbindingen met
bouten

De profielen passen
er horizontaal door

STAALFRAME CLUSTER

LIP NOTCH

SWAGE ENDS

Voor het eenvoudig
bevestigen van de
profielen

Voor het nauwkeurig
bevestigen van de
profielen

UTILITY SERVICE
HOLE
Openingen van
120-140 mm voor
sanitair en ventilatie

PRINT ID LABEL
Tijdwinst, duidelijke
montage
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Ons
partnernetwerk
Bij beSteel omringen we ons met
betrouwbare, kwalitatieve en ervaren
bouwpartners. Het doel: de staalframebouw een enorme boost
geven. Aannemers, architecten,
adviseurs met een uitgebreide knowhow rond staalframebouw nodigen

we daarom graag uit om een Certified
Partner te worden.
Wat houdt het partnership concreet
in en hoe kunt u hier optimaal voordeel uit halen? Neem contact met
ons op voor meer info en details.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Volgens
de strengste
normen
Thermische isolatie: helemaal in lijn
met de opgelegde EPB-eisen,
u bespaart zelfs muurdikte en wint
dus aan oppervlakte.
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CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Cradle-to-cradle

Akoestische isolatie: verhoogd
akoestisch comfort, officieel getest
door het WTCB.

Brandeisen: Europees
certificaat REI 120-proof. In functie
van de gekozen beplating.

Ook de bouwsector is voortdurend
op zoek naar duurzame oplossingen.
Staalframebouw is één van de
weinige bouwmethodes die op deze
trend een duidelijk antwoord biedt.
Het staalframe past daarom perfect
binnen de cradle-to-cradle-filosofie.

Dit betekent dat het staalframe 100%
recycleerbaar is en we ze telkens opnieuw kunnen inzetten aan dezelfde
hoge kwaliteit. Op deze manier gaan
we op een enorm duurzame wijze
om met het milieu, zowel vandaag
als morgen.

“

Op deze manier gaan we op een enorm
duurzame wijze om met het milieu.
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Afhankelijk van de gekozen beplating behaalt u
eender welke norm. De wandopbouw van een
beSteel staalframewand ziet er zo uit:

1

Gevelafwerking

2 Thermische isolatie
3 Structurele plaat
4

beSteel staalframe C89
met akoestische isolatie

5 Dampscherm
6 Gipsplaat
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CONTACT & INFO
+32 (0)16 55 37 71
sales@be-steel.eu
www.be-steel.eu

BURELEN EN ATELIER
(bezoek op afspraak)
Ambachtenstraat 8
3210 Lubbeek
België

