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Gevels

In deze brochure vindt u een selectie van onze hoogwaardige textiel- en metaalweefsels

voor gevels. Ook vindt u een aantal voorbeelden van projecten.

Wij tonen u een selectie van veel door Poly-Ned toegepaste textiel- en metaalweefsels.

Textiel- en metaalweefsels kunnen middels diverse opspantechnieken worden toegepast

voor gevels.

Ons programma is te groot om volledig te beschrijven. Zoekt u een weefsel van kunststof

of metaal dat hier niet wordt omschreven, neemt u dan contact met ons op voor een

uitgebreide toelichting van onze mogelijkheden voor specifieke situatie.

U vindt voorbeelden van oplossingen waarbij ethetische (ook organische en 3-d)

vormgeving, lichttechnische, akoestische aspecten alsmede ventilatie een rol kunnen

spelen. Doorvalbeveiliging, beweegbaarheid en brandwerendheid kunnen ook van belang

zijn. Ook vindt u voorbeelden van vakkundig uitgevoerde renovaties. Bij elk project wordt

het toegepaste materaal omschreven en wordt een beknopte omschrijving gegeven.

Tenslotte zijn in deze brochure vooralsnog ook enkele voorbeelden van pneumatische

luchtkussenwanden en -daken opgenomen.

uw

Precontraint® FT 371

Precontraint® is een hoogwaardig PVC gecoat polyester weefsel. Dit weefsel wordt

voorgespannen tijdens het coaten. Hierdoor krijgt het perfecte mechanische

eigenschappen en behoudt het zijn vorm tijdens het spannen direct op een gevel, ofwel op

(modulair) vormgegeven panelen In combinatie met een non-woven Stamisol Color®

materiaal (zie verder), vormt dit een dampdoorlatende, maar waterdichte ‘’regenjas’’.

Precontraint® FT 371 is duurzaam, zeer goed bedrukbaar en heeft isolerende

eigenschappen. Het is uitermate geschikt als gespannen geveltextiel. Diverse tinten zijn

beschikbaar, waaronder enkele industrieel ogende metallic kleuren.

open

.

Precontraint® is een merknaam van Ferrari S.A. France
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Poly-Facade

Poly-Facade is een verzameling PTFE gecoate glasvezelweefsels, speciaal geschikt voor

gevels en wanden. Poly-Facade staat garant voor een zeer lange levensduur en is dan ook

uitermate geschikt voor (lichte) vliesgevels, eventueel in combinatie met het hierna

beschreven Stamisol® Color of een ander materiaal. Het heeft een zeer lage rek en zeer

goed toepasbaar op grote hoogtes. Ook bij renovaties is dit een prima toepasbaar

materiaal.

Poly-Ned verwerkt diverse hoogwaardige weefsels en gespiraliseerde metalen met de

meest uiteenlopende specificaties, welke kunnen worden toegepast als gespannen

Gevelhuid. De meeste metaaldoeken kunnen ook worden opgespannen in

geprefabriceerde panelen.

Metaalweefsels

Gecoat weefsel;

o.a. Plain weave

Versterkt spiraal-

weefsel

Spiraalweefsel

Kabelweefsel

Plain weave-

weefsel
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Precontraint® Color & Metallic

Bedrukte Materialen

Veel weefsels bieden ook de mogelijkheid tot een duurzame bedrukking. Het bedrukken

van materialen met kunstwerken, foto’s of anderszins kan een extra dimensie geven aan

een toepassing als gevel, zonwering, afscheiding etc. Poly-Ned beschikt over uitgebreide

expertise op het gebied van bedrukkingen en daartoe geschikte duurzame weefsels.

Verder is een ruim assortiment aan fraaie bevestigingsmaterialen voorhanden, welke de

(gespannen) doekbedrukking volledig tot zijn recht laat komen.

Enkele voorbeelden van diverse bedrukte weefsels, waaronder aan tweezijdig zichtbaar bedrukt polyester

gaasweefsel, Precontraint® FT 271, etc.

Precontraint® Color & Metallicis is een hoogwaardig PVC gecoat polyester weefsel.

Dit weefsel wordt voorgespannen tijdens het coaten. Hierdoor krijgt het perfecte

mechanische eigenschappen en behoudt het zijn vorm tijdens het spannen direct op een

gevelDiverse tinten zijn beschikbaar, waaronder enkele industrieel ogende metallic

kleuren. Behalve voor gevels, kan dit materiaal bijvoorbeeld als gespannen membraan

worden toegepast voor bijvoorbeeld terassen, open luchttheaters, etc. Zie ook onze

brochure ‘Spankappen’). De te verwachten levensduur in Europa is ca. 15 tot 17 jaar.

dicht
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Stamisol® Color

Stamisol® Color is een membraan dat direct op een gevelisolatie kan worden aangebracht

ter bescherming en decoratie. Stamisol® Color is een damp-open, waterdicht materiaal

bestaande uit een non-woven polyester-glas composiet. Stamisol® Color is eenvoudig

worden verlijmd op vrijwel alle bouwmaterialen door de leverancier gecertificeerde

specialisten van Poly-Ned. Het is bedrukbaar en het geeft een gevel, bijvoorbeeld in

combinatie met een hoogwaardig textielweefsel een eigentijdse uitstraling. Dit materiaal

is in ongeveer 40 standaard kleuren beschikbaar. Mits aangebracht door gecertificeerde

specialisten van Poly-Ned, kan een 10-jarige garantie worden gegeven op Stamisol® Color

en het functioneren ervan.

Stamisol® is een merknaam van Ferrari S.A. France
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Dragende structuur

Isolatiemateriaal

Stamisol® Color

Ventilatieruimte

Hoogwaardig weefseI,

bijvoorbeed Precontraint®

of Poly-Facade
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Poly-Ned heeft zeer veel ervaring in de assemblage/ confectie en montage van vele

soorten weefsels gebaseerd op diverse (gealuminiseerde) kunststoffen en vele metalen

in binnen- en buiten situaties. Elk materiaal vraagt een specifieke aanpak voor wat

betreft de verwerking ervan. Poly-Ned biedt u ondersteuning bij de materialisatie van

uw ontwerp. De toegevoegde waarde van Poly-Ned bij het vinden en verwerken van het

juiste weefsel voor uw specifieke toepassing begint bij het concretiseren van uw idee

en gaat verder dan de uiteindelijke verwerking op de bouwplaats.

Andere Kunststof- en Metaalweefsels

Enkele voorbeelden van diverse mono- en mult- filmament kunststofweefsels

Poly-Cool

O.a. Mono- &

multifilament

plain weave

weefsels
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Na jaren van ontwikkeling is het gelukt om een schaduwdoek te ontwikkelen dat door

zijn eenvoud, van open- en dichte vlakken in een bepaald raster, een unicum is in zijn

soort.

Er worden na jaren van ontwikkeling op vele vakgebieden gekeken naar de

mogelijkheden op welke wijze dit materiaal het beste kan worden ingezet.

Hierbij kan gedacht worden aan: zonneschermen, serre bekleding, lichtstraten

overkappingen, dakramen afschermen of grote oppervlakten zoals parkeerplaatsen,

stranden en andere verblijfsruimten.

De werking is als volgt: het effect van licht- en schaduwvlakken

samen met de verdraaiing van de aarde, geeft de zon niet de

mogelijkheid om het door Poly-Cool overkapte oppervlak, op te

warmen. Poly-Cool verhindert tevens de ophoping van warmte en

daarmee dus ook de opwarming van de ruimte eronder.
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Poly-Cool, een PU-gecoat polyester weefsel

Poly-Cool is een PVC gecoat polyester weefsel, het is UV- en weersbestendig. Het is

elastisch en lasbaar, het heeft een optimale schaduwwerking en daarmee een hoge

reducering van de temperatuur. De lichtdoorlaat is hoog en het heeft door de grote

winddoorlaat een geringe afspankracht. Het heeft een hoge reductie van het geluid van

vallende regen en er vindt geen warmteophoping achter het weefsel plaats.

De grote glasoppervlakten die steeds meer worden toegepast in de architectuur,

hebben een opwarming van de onderliggende ruimten tot gevolg. Voorbeelden hiervoor

zijn atria, productieruimten, bureauruimten, etc. Het koelen van de onderliggende

ruimten door middel van speciaal glas, airco-installaties of ingewikkelde constructies

zijn zeer kostbaar. Poly-Cool kan in degelijke situaties een goed alternatief zijn.

Een andere mogelijkheid is de inzet van PolyCool voor het overkappen van tribunes,

voetbalvelden, toernooien, evenementen alles om de hoge intensiteit van de zon te

reduceren. Ook Gevelbekleding is een toepassing, in de vorm van een permanente

bekleding van gebouwen - enerzijds voor het verhullen van achterliggende constructies

- anderzijds om de zgn. opwarming van een gebouw te voorkomen.

Momenteel vinden er vele studies plaats naar het gebruik van PolyCool in

bovenstaande situaties.

Gecoat weefsel;

o.a. Plain weave



Elke gevel/situatie heeft zijn eigen specifieke detaillering. Waar mogelijk kan Poly-Ned

terug grijpen naar inmiddels als (eigen) standaard ontwikkelde spansystemen. Waar dit

niet mogelijk is, zal in overleg met architecten & ontwerpers een geheel nieuw

systeem worden ontwikkeld met de engineers van Poly-Ned om uiteindelijk het beeld te

creëren dat gewenst is.

Bevestiging & detaillering

Voor technische tekenwerkzaamheden wordt veelal Autocad togepast. Visualisaties

van oplossingen kunnen met specifieke software weergegeven.
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Vier schematisch weergegeven voorbeelden van spansystemen



Westraven
Utrecht

Architect:

Product:

Architectenbureau Cepezed

Teflon gecoat glasweefsel

Dit weefsel is specifiek ontwikkeld om
een rustig ‘’doorzicht’’ voor de gebruiker
te bewerkstelligen.
De hoogte van het gebouw is 85 m.
Totaal is 6000 m2 weefsel gemonteerd.
Het spansysteem is speciaal voor dit
gebouw ontwikkeld.
De maximale in één keer gespannen
baan-lengte van het weefsel is 53 m1.
Dit maakt een relatief snelle montage
mogelijk.
Tijdens de ontwikkeling van dit
gaasweefsel hebben vele (duur)testen
plaatsgevonden, waaronder een
windbelastingstesten in Engeland.
De levensduur van dit weefsel bedraagt
ca. 30 tot 40 jaar (op deze locatie).
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Model van het gehele gebouw



Westraven
Utrecht

Alle detaillering is zorgvuldig gekozen.
De combinatie met glas gaf een extra
uitdaging. De eis was dat het glas &
gaasweefsel in één lijn lag.
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Proefopstelling voor het testen van de wind-

belasting met behulp van een vlietuigmoter



Westraven
Utrecht

Alle detaillering is zorgvuldig gekozen.
Let ook op de transparantie in
combinatie met de doorkijkhoek.
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Westraven
Utrecht

In bijgaande foto’s is goed te zien dat
de doorkijkhoek van dit weefsel

.
Alle verdiepingen onder een hoogte
van 76 m zijn vrij van verticale
verbindingen. Daarboven was een
aanvullende constructie noodzakelijk
om de bordessen te stabiliseren met
verticale staanders.

heel
groot is
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Westraven
Utrecht

De bovenzijde van het gebouw, de zg.
Pergola is ook voorzien van horizontal
gespannen doeken. Let op de fraaie
detaillering ter plaatse van enkele
doorvoeren.
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Nederlandse
Ambasade
Bangkok, Thailand

Architect:

Product:

HENKET Architecten

Teflon gecoat glasweefsel

De transparantie van dit gaasweefsel
in verhouding tot gesloten vleugel-
profielen gaf de architect de doorslag
tot de ontwikkeling van dit unieke
zonweringsconcept.
De afmetingen van de zg. ‘’Poly-fins’’
zijn 0,7 x 6 m en 0,7 x 8 m.
Per set van 3 Poly-fins inclusief twee
drukstangen was het mogelijk was het
mogelijk de verticale staanders een
ranke vorm te geven.
Totaal zijn er voor dit project 102 Poly-
fins gemonteerd. Let ook op de
transparantie van het gaasweefsel.
Het gebouw heeft een geheel eigen
imago gekregen door de Poly-fins. De
levensduurverwachting is ook in dit
klimaat ca 30 jaar (!).

Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Textielarchitectuur.nlPoly-Ned

Parkeergarage AMC
Amsterdam

Architect:

Product:

AA Architecten

Kabelgaasweefsel, Metaal
AISI 316

Het geweven materiaal
vormt geen 2-dimensionale
gevel. De verschillende
delen zijn gelaagd over en
voor elkaar geschoven.

Parkeergarage AMC
Amsterdam
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Parkeergarage AMC
Amsterdam

De verschillende
overlappingen werpen
schaduwen op elkaar en
ze veroorzaken Moiré-
effecten.



Villa
Kapelle

Architect:

Product:

Architect P. Huibers

Batyline HM

Batyline
HM

®

Bij dit project is een Batyline
® weefsel gespannen in draaibare

kaders/ panelen en dient als
beweegbare zonwering. Het materiaal
is opgespannen met behulp van veren.
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I-Web
TU Delft
Delft

Architect:

Producten:

ONL Kas Oosterhuis

Luchtkussendak

Gevel/wand

Precontraint

PVC gecoat polyester /
textielweefsel / HD schuim
/ speciale kunststof coating

®

Deze huid werd vervolgens opgestijfd door een
hoge densiteitsschuim, welke in spuitvorm werd
aangebracht. Nadat het schuim was uitgehard is
de overdruk verwijderd en onstond een stabiele
huid die beantwoordt aan de huidige eisen van het
bouwbesluit. Dit staaltje der techniek geeft aan dat
het team van Poly-Ned de vaak gehanteerde kreet
‘’de sky is de limit’’ waardig is.

De levering omvatte hier een vijfhoekig

luchtkussendak gebaseerd op een Precontraint

en een wand/gevelhuid bestaande een uit PVC
gecoat weefsel (membraan), een HD Schuim en
een speciale finishing.

Bij dit voormalige Floriade paviljoen is de stalen
dakconstructie verwijderd. Dit is gedaan om een
kolomvrije ruimte te realiseren.

®

Er is een luchtkussendak geplaatst met een
een oppervlak van ca. 175 m2.

Het stalen frame heeft dienst gedaan als
basisvorm voor de membraanhuid. Door
deze huid langs de randen te bevestigen en
de ruimte te voorzien van een overdruk
onstond een driedimensionaal gevormde
huid van ca. 580 m2.



Meilenwerk
Düsseldorf
Duitsland

Architect:

Product:

RKW

Precontraint® FT 271

Deze vliesgevel was onderdeel van
het gehele ontwerp. De gaasgevel
draagt bij tot gering onderhoud van de
achterliggende gevel. Het
Precontraint® FT 271 materiaal is
digitaal van een bedrukking voorzien.
Een speciaal ontwikkeld spansysteem
maakte dit resultaat mogelijk.
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Parasite
Hoogvliet

Architect:

Product:

Christoph Seyferth

Hoogwaardige ETFE folie

Het betreft hier een luchtkussendak
( toegepast op
een praktijklokaal van een school. De
combinatie met de zelfdragende in
vorm gefabriceerde stalen
sandwichpanelen maakt een opvallend
lichte constructie mogelijk.
Het pneumatische dak heeft in dit
project een zeer afgeplatte vorm
gekregen.
Ter voorkoming van calamiteiten door
regenwater is in het dak een extra
zekerheid ingebouwd. Inmiddels
functioneert dit dak al weer ruim 3 jaar
naar ieders tevredenheid.

diameter van ca. 6,3 m),



Kino Kolosej
Maribor
Slovenië

Architect:

Product:

via Ferrari

P

Het betreft hier een vliesgevel,
Voorzien van schotels aan de
achterzijde. De gevel krijgt hierdoor
een aparte, gecapitioneerde
uitstraling. De (directe) bedrukking
zorgt voor een fraai geheel.

recontraint® FT 271
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Podium Rod Steward
Feijenoord Stadion
Rotterdam
Wembley Stadium
Londen

Ontwerp::

Product:

Theo Botschuiver

PVC gecoat
polyesterweefsel

Deze overkapping van een
demontabel concertpodium bestaat uit
en dubbeldaksmembraan met
overdruk, eem zg. Luchtkussendak.
Een bestaande vakwerkconstructie is
aangepast om een stage te maken in
een publiek voor een European tour
van Rod Steward. Er zijn 2
verschillende poda gebouwd voor
deze tour met afmetingen van ca
25x25 m. De constructie is in een
groot aantal Europese steden
opgebouwd waaronder Rotterdam en
Londen.
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Pinas
Rijkswerf
Den Helder

Architect:

Product:

Cepezed Architecten

Hoogwaardige ETFE folie

Dit is geen gevel,
maar naar onze mening interessant
genoeg om in de brochure te tonen.

‘’luchtkussendak’’

De wens van de opdrachtgever was
om een ultra lichtgewicht dak te
realiseren. Voor dit project is een zg.
tensegrity constructie bedacht boven
het EFTE luchtkussen dak. Deze
combinatie maakte het mogelijk om
een uiterst licht dak te ontwerpen. Dit
is samen met de architect verder
uitgewerkt.
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Pinas
Rijkswerf
Den Helder

De goot was een essentieel onderdeel
van deze dakopbouw - gecombineerd
met een onderconstructie van glas.
Het dak kon naast het paviljoen
worden samengesteld inclusief de
ETFE kussens in ontspannen
toestand. Vervolgens is met behulp
van een hijskraan het gehele dak op
het paviljoen geplaatst.
Nadat ook de ventilator, die aan het
dak hangt, was gemonteerd, werd het
geheel t.p.v. de goot verbonden met
de glazen onderconstructie.
Het aanzetten van de ventilator geeft
een gespannen dak als resultaat.
Dit dak heeft inmiddels windkrachten
doorstaan waarbij menig dakpan het
heeft moeten laten afweten.
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Centraal Station
Den Haag

Architect:

Product:

Benthem Crouwel
Architects

PVC gecoat weefsel

Dit dient als
tijdelijke overkapping onder de
roltrappen, totdat in de volgende
(bouw)fase een permanente oplossing
wordt gerealiseerd.

‘’luchtkussendak’’



Yendi
Zwitserland

Architect:

Product:

via Ferrari

Ook hier betreft het een een dubbele
gaasgevel uitgevoerd in

, waarbij de waterkerende

Stamisol Color is voorzien van een

bedrukking. Hiervoor is een
gaasmateriaal gespanne

Precontraint® FT
Stamisol® Color

Precontraint®
FT 271

n. Het Moiré-
effect is duidelijk zichtbaar.

®
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Parkeergarage
Berlijn

Architect:

Product:

via Ferrari

Precontraint® FT 271

De directe bedrukking in een gebogen
vorm zorgt hier voor een opvallend
resultaat.
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Leger des Heils
Rotterdam

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Metaalkabelweefsel
AISI 316

In het verstedelijkte gebied rond
Rotterdam was de vraag om een
gesloten, maar toch open afscherming
te bieden voor spelende kinderen op
het dak van een bestaand gebouw.
Op afstand valt de lichte
staalconstructie weg en oogt e.a.
transparant, hetgeen de gebruiker
zeer waardeerde.

TextielarchitectuurPoly-Ned Textielarchitectuur.nlPoly-Ned



Foamdome
KortrijkInterieurbeurs

Modular Lighting
Systems

Ontwerp:

Product:

Poly-Ned

Gecoat nylon

Poly-Ned heeft hier een zg. ademende
wand gerealiseerd van een gecoat
nylon weefsel. De bolling van de wand
kwam tot stand door middel van een
continue luchtdruk.

Ook de bolvormige basisconstructie
van de iglo werd door Poly-Ned
gerealiseerd.
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Over Poly-Ned

Poly-Ned is actief in ''textiel-architectuur''. Men ontwikkelt & levert oplossingen voor

interieur- en exterieurtoepassingen in de bouw, gebaseerd op hoogwaardige textiel- en

metaalweefsels, eventueel voorzien van functionele en esthetische coatings en/of

bedrukkingen. Voor de industrie levert Poly-Ned ondermeer antistatische overkappingen en

drukregulerende membranen voor velerlei toepassingen.

Voorbeelden zijn luchthallen & tenten, spankappen & overkappingsconstructies,

(span)plafonds/ wanden, gevel- en dakbekledingen, doorvalbeveiligingen, brandwerende

constructies & vlamdovende doeken, industriële membranen, etc.

Veel van de genoemde toepassingen kunnen permanent of tijdelijk worden vormgegeven.

Combinaties met moderne verlichtingstechnieken kan leiden tot spectaculaire effecten!

Ook renovaties zijn relatief goedkoop en snel te realiseren met textiel- en metaalweefsels.

Een team van eigen specialisten voert vervolgens de assemblage & montage uit op locatie,

waar ook ter wereld.

Poly-Ned levert compleet geëngineerde oplossingen, vaak weer gebaseerd op nieuwe

materialen volgens de laatste stand der techniek. Poly-Ned levert maatwerk, ieder product

is uniek qua ontwerp en engineering.

Poly-Ned heeft een onderverdeling gemaakt in een aantal productgroepen. Deze

productgroepen zijn: Luchthallen, Plafonds & Wanden, Gevels, Spankappen, Brandwerende

Producten, Industrie, Specials en Statiefhallen & Tenten.

Poly-Ned en zijn medewerkers hebben 30 jaar ervaring met de eigen ontwikkeling &

engineering, alsmede productie van industrieel textiel- en metaaldoek, gebaseerd op vele

types weefsels (''vezels''), breisels uit aramides, kevlar, glas, polyester, koolstof, PE, PP en

vele ferro/non-ferro metalen, etc. Men heeft daarnaast veel ervaring opgedaan met

samengestelde/gewapende materialen in diverse combinaties weefsels/breisels met

bijvoorbeeld epoxyharsen, pvc, pvdf, pvdc, ptfe, pu, etc. en metaalplaat of metaalnetting.

Poly-Ned heeft ruime expertise opgebouwd met brandwerend/vlamdovend glasvezeldoek en

verwerking daarvan in ondermeer brandwerende constructies. In dit verband wordt

ondermeer samengewerkt met TNO/Effectis in Rijswijk.

De ontwikkeling van heeft geleid tot het oprichten

van

Poly-Ned beschikt over eigen laboratoriumfaciliteiten. In dit laboratorium worden diverse

materialen getest en doorontwikkeld, er worden proeven genomen tot het bepalen van

diverse relevante eigenschappen van toegepaste materialen. Dit laatste wordt bijvoorbeeld

ook gedaan in het kader van het kwaliteitsbeleid met het oog op controle van de

gespecificeerde eigenschappen materialen van leveranciers. Het kennisniveau op het

gebied van vezelversterkte kunststoffen in de breedste zin des woords, is zondermeer hoog

te noemen.

brandwerend/vlamdovend glasvezeldoek

Firetexx, een bedrijf dat deel uit maakt van de Poly-Ned Holding. Firetexx is de

intermediair tussen de producerende en verwerkende industrie. Daarnaast wordt in

samenwerking met Poly-Ned voortdurend gekeken naar nieuwe toepassingen in de markt.

Zie ook www.firetexx.com.
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http://www.firetexx.com
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