Intelligent en innovatief:
GUTEX Implio® –
Aansluitsysteem dagkanten vensters
voor GUTEX Thermowall® WDVS
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Getest
Op maat gemaakt
Betrouwbaar

De passende verbinding tussen dagkanten gevelisolatie - betrouwbaar en compleet
GUTEX Implio®
Aansluitprofiel venster –
Wand- en slagregenzeker
aansluiting tussen de dagkantisolatie
en het venster
GUTEX Implio®
Dagkantplaat – deze isolatieplaat
afkomstig van ecologische houtvezel is
reeds voorgepleisterd – dat bespaart een
arbeidshandeling!

De
verwijderbare
beschermstrip is
composteerbaar

GUTEX Implio® Spievormige
plaat –
de ecologische houtvezelisolatieplaat
met cementvrije voorbehandeling en
met vensterbankhelling

Gemakkelijk in te
pleisteren dankzij
voorgemonteerde
hoekwapening

De vele voordelen van GUTEX Implio®
Wind- en slagregendichte detailoplossing
Beroepsoverschrijdende perfecte oplossing
Systeemzekerheid door iWDVS®
Effectief voorkomen van bouwschade
Innovatief
Snel en eenvoudig

Het systeem en zijn componenten
De realisatie van de optimale aansluiting in WDVS is in het
algemeen dé uitdaging. De moeilijkheid ligt hem daarin de
dichtheid van het gehele warmte-isolatiesysteem, als ook
in bereik van ramen, inclusief alle relevante aansluitingen
te realiseren.
Het bouwonderdeel „venster“ kan leiden tot 4 vakmensen: schrijnwerker, zonnewering, aannemer ruwbouw,
loodgieter of steenhouwer. Dit biedt naast de algemene
problematiek een verhoogde kans tot conflict.

GUTEX Implio® Laibungsplatte
(Dagkantisolatieplaat)

GUTEX Implio® Keilplatte
(Spievormige plaat)

GUTEX Implio® Fensteranschlussprofil
(Vensteraansluitprofiel)

GUTEX Implio® Dichtkleber
(Voegdichting)

GUTEX Implio® Fensterbankdichtband, -Ecke
(Vensterbank dichtingsband + hoek)

De oplossing is de beroepsoverschrijdende venster- en
aansluitsysteem GUTEX Implio® – die deze componenten perfect op elkaar heeft afgestemd.

GUTEX Implio® Bordprofile
(Randprofiel)

GUTEX Implio® Raffstorekasten
(Rolluikkast)

GUTEX Implio® Raffstorekasten
Het probleem:
In de regel worden de rolluikkasten uit metaal
door de schrijnwerker gemonteerd. In aansluiting
moet de algemene aannemer deze metaalkasten
in WDVS integreren. Voor de eenvoud enerzijds
en bij gebrek aan alternatieven kleeft men meestal een isolerend paneel over deze kasten.
De waarborg wordt daardoor in de
regel door de ondernemer en ook
door de leverancier van isolatie gegarandeerd. Dit kan en zal natuurlijk
niet in het voordeel van de architect
en de bouwheer zijn.

Onze oplossing:
GUTEX Implio® Raffstorekästen zijn een
integraal bestanddeel van WDVS en wordt
door de aannemer ruwbouw geplaatst. De
rolluikkasten bestaan uit geteste GUTEX
Implio®isolatiepanelen afkomstig van ecologische houtvezel en de houtwolisolatieplaat met
koude brugvrije aluprofiel en geleidingssysteem
voor de rolluik.
Alle noodzakelijke pleisteraansluitingen zijn in
de constructie voor de rolluikkasten voorzien.
Bovendien is het toereikend draagvermogen
voor de meest voorkomende rolluiksystemen
op de markt gegarandeerd.

iWDVS – een teken die de nieuwe maatstaf
aangeeft.
De bouwschil heeft zich door de energetische eisen van
langsom meer tot een hoogtechnologisch bouwdeel ontwikkeld, waarbij alle stappen van het ontstaan tot afwerking als in de planning tot het onderhoud op elkaar
moeten afgestemd zijn. Vanuit deze achtergrond
is het idee ontstaan een ondernemer- en beroepsoverschrijdend netwerk te ontwikkelen
met als doel fundamenteel de beroepsoverschrijdende samenwerking te intensifiëren
en voor alle toekomstige vakoverschrijdende
hoogtechnologische kant-en-klaar-systemen,
bv. in de gevelafwerking. Het resultaat zijn de
zogenaamde „iWDVS-oplossingen“ die alle relevante aansluitingsdetails van de diverse bouwelementen

in de kijker plaatsen en zo voor economische, ecologische
als voor proceszekerheid zorgen. De „i“ staat tegelijkertijd
voor innovatief, integreerbaar en interdisciplinair. Het label
iWDVS staat uitsluitend en alleen voor vakoverschrijdende, systeemzekere productoplossingen en productinnovatie waarbij alle componenten en aansluitingsdetails op elkaar zijn afgestemd. Het overtuigende daarbij is dat
alle iWDVS-producten in geplaatste toestand
getest zijn (door bv ift-Rosenheim) waardoor
de producten een certificaat van kwaliteitsgarantie bezitten. Daarmee bekomen de bouwheer, de architect en de aannemer eindelijk
de zekerheid dat ze niet enkel en alleen voor
een onderdeel van het bouwelement verantwoordelijjk zijn maar dat een gezamenlijke systeemoplossing aangeboden wordt en dat evenzo
wanneer die in een latere fase zou ingebouwd worden.

Geniet van de uitstekende eigenschappen van de
ecologische GUTEX houtwolisolatie:
Koel in de zomer

Behaaglijk in de winter

Aangenaam woonklimaat

Geluidsisolerend

Brandbeschermend

Nagroeibaar

Recycleerbaarheid

Snel verwerkbaar

Goede service

Waarschuwing: drukfouten, veranderingen en vergissingen zijn onder voorbehoud. Deze brochure vindt zijn oorsprong
in de huidige ontwikkelingsfase van dit product en verliest bij het verschijnen van een nieuwe uitgave zijn geldigheid.
De geschiktheid van dit product is niet bindend voor speciale gevallen. Garantie en aansprakelijkheid: zie onze algemene productinfo bij levering.

GUTEX is de exclusieve iWDVS®-netwerkpartner
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