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Korte beschrijving
Gevelbekledingen van bespannen kunststofweefsels, zoals PVC-gecoat 
polyesterweefsel, teflon-gecoat glasweefsel en metaalgaas. Combina-
ties van kunststoffen zijn mogelijk en verkrijgbaar in meerdere tinten 
met verschillende samenstellingen, waardoor materiaal is aan te 
 passen aan gewenste constructies en opbouw. Poly-Ned ontwerpt, 
 berekent, fabriceert en monteert alles zelf. Vanaf ca. 2000m² is elke 
weving, kleur, patroon, projectspecifiek te fabriceren zonder hoge 
meerkosten.
In combinatie met gaasweefsels kunnen wij de achterliggende gevel-
constructie waterdicht en damp-open afdichten met behulp van een 
flexibel kunststof membraan (B.v. Stamisol). Dit membraan wordt 
 geplakt op het achterliggende regelwerk of gevel constructie.

Samenstelling
Gevelbekledingen van bespannen kunststofweefsels, samengesteld 
uit: PVC-gecoat polyesterweefsel (PVC), Teflon-gecoat glasweefsel 
(PTFE) en Metaalgaasweefsel (RVS-kwaliteit in allerlei samen-
stellingen).
Combinaties van materialen zijn mogelijk. Levering van montage-
systemen voor grote overspanningen zonder gebruik te maken van 
zware frames en regelwerk. De materialen zijn verkrijgbaar in meer-
dere tinten en hebben verschillende wevingen, diktes van draad, 
structuren, ketting en inslagen. De weefsels worden samengesteld uit 
op maat gesneden en aan elkaar gelaste (hoogfrequent) textielbanen, 
metaalgaas wordt op maat gesneden.

Toepassingen
Bekleden van gevels met verschillende functies, zoals permanente 
zonwering, windbreking en optische modernisering. Montagesystemen 
voor grote overspanningen zonder gebruik te maken van zware frames 
en regelwerk. Materialen voldoen aan geldende brandnormen, moge-
lijkheid tot zandzakproef e.d. Ontwerpen in overleg met Poly-Ned. 
Minimaal gebruik van regelwerk bij gevelbekleding; alleen langs 
 kaders wordt regelwerk aangebracht.

Kenmerken

Onderhoudsvrij;
Poly-Ned ontwerpt, berekent en fabriceert doek en constructie  
m.b.v. CAD-CAM. Ontwerpen van klanten, aangeleverd in AUTOCAD, 
worden direct ingelezen en verwerkt;
Poly-Ned verzorgt montage en service;
Bestand tegen temperatuurschommelingen zonder vervormingen.
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Gevels

Poly-Nederland
Oostermeentherand 16
8332 JZ Steenwijk
Postbus 177
8330 AD Steenwijk

Tel: 0521 320240
Fax: 0521 320230
office@polyned.nl

www.polyned.nl

137745

De gevel van het laagbouw deel met een doorkijk naar het dak van de 
laagbouw

Dak hoogbouw Westraven
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Bespannen met teflon gecoat gaasweefsel
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