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Verkooppunt:

Samenhang in stijl

STB iso-gevelsysteem

Past volledig in het
duurzaam bouwen

Samenhang in stijl
Stark Technische Bouwelementen is sinds 1978 werkzaam op het gebied van
geveltechniek. Het bedrijf is gespecialiseerd in projecten voor de woningen utiliteitsbouw, met name op het gebied van: aluminium ramen, deuren,
glasvlies gevels, zetwerk, bouwprofielen, aluminium dakgoten en luifels.
Het nieuwe geïsoleerde gevelsysteem van Stark Technische Bouw
elementen sluit volledig aan op het karakter van elke gevel in de woning- en
utiliteitsbouw.

Zelfdragend
De zelfdragende iso-dakgoot wordt gefabriceerd op
basis van persoonlijke vormspecificaties en is verkrijgbaar
in iedere gewenste RAL-kleur. Architecten en gebouwbeheerders hebben nu grote mogelijkheden om de
stijleenheid van woningen en gebouwen te vergroten.
Dat maakt samenhang in stijl.
Vier sterke punten
De STB iso-dakgoot is een duurzaam en betrouwbaar
product dat nagenoeg onderhoudsvrij is. Het systeem wordt
zowel in standaarduitvoeringen als op maat geleverd.
Vier punten maken het onderscheid.
• B
 uitenzijde van hoogwaardig aluminium maakt de goot
ongevoelig voor roest of rot.
• Binnenzijde volledig gevuld met PUR-schuim maakt de
goot uitermate licht en vooral stevig.
• Zelfdragend systeem met ingeschuimde versteviging en
bevestigingspunten waardoor ondersteunende beugels
niet meer toegepast dienen te worden.
• Gepatenteerd haak-pinsluiting die de gootdelen in
maximale lengtes van 4 meter koppelt en een naadloze
en lekvrije aansluiting garandeert.

Design en duurzaam
Dankzij zijn architectonische en duurzame
eigenschappen is de STB iso-dakgoot
het antwoord op de wensen en eisen van
architecten, woningcorporaties en andere
gebouwbeheerders, zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het nieuwe
gevelsysteem maakt de afweging tussen
het duurzame niet zo fraai ogende PVC
en het onderhoudseisende goed ogende
hout, heel eenvoudig.
De aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding
in combinatie met de service en garantie
termijnen van STB zijn een ijzersterke
troef.
Graag adviseren wij u uitgebreid zodat
onze gevelsystemen volledig aansluiten
bij uw wensen. Op het gebied van
projectbegeleiding, advies en service
kunt u altijd op ons rekenen!

Planmatig onderhoud is verleden tijd

