
QUICK STEEL    Q S ENERGIEZUINIGE STAALSKELET WONINGEN

STEELFRAME BOUW

woningbouw - appartementsbouw 

optopping - uitbreiding - kantoren 

poolhouse - carport - ...

WAAR EEN BAKSTEEN ROOD VAN WORDT

DAK
Het dak kan worden afgewerkt in verschillende materialen,  
gaande van traditionele dakpannen tot sandwichpanelen.  
De staalframe dakpanelen kunnen al dan niet worden geïsoleerd met isolatiedekens of inblaasisolatie.  
Elk type dakvorm met de voorziene dakraamopeningen kan in staalframe opgebouwd worden.

VLOER
De vloeren worden verwezenlijkt door de zogenaamde ‘truss’-profielen, oftewel spanten.  
De keuze in afwerking is eindeloos: chape, tegels, parket, ... .  
Omwille van de open structuur kunnen alle ventilatiekanalen en leidingen hierin weggewerkt worden.

WANDEN
De afwerking van een staalframe wand kan in talloze materialen.  
Uw gevel kan zowel uit gevelsteen, crepi, hout, ... bestaan. 
Alle leidingen kunnen in het staalframe worden geplaatst zonder slijpen!

FUNDERING
Een bijkomend voordeel van een staalframewoning is dat de funderingsplaat lichter kan worden uitgevoerd,  
dit in vergelijking met andere bouwmethodes. De funderingsplaat kan specifiek op de woning worden afgestemd.  
Daarbij is staalframe een lichtgewicht constructie waardoor de weerstandswaarde van de fundering minder hoog dient te zijn.  
Dit zijn extra besparingskosten. Staalskeletbouw is als dragend bouwsysteem het lichtste op de markt. 
Hierdoor kan de besparing op uw funderingskost een aangename meevaller zijn.  
Ook op minder draagkrachtige grond is staalframe veelal de beste optie!

 OPBOUW
dakpannen

pan- en tengellatten

onderdak

isolatie

OSB 18 mm

QSF dakpaneel met isolatie

OSB 12 mm

gipskarton

tegels

chape

OSB 22 mm

trussen met isolatie

OSB 12 mm

gipskarton

Gevelafwerking

isolatie
OSB 18 mm

QSF wand met isolatie

OSB 12 mm

gipskarton

DAK

WAND

VLOER
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UW ERKEND AANNEMER:



WELKOM IN DE WERELD VAN STAAL !
Graag nemen wij u even mee in onze wereld van staal.  
Met staal ziet de toekomst er niet grijzer maar groener uit!

QUICKSTEEL VERPULVERT  
DE BAKSTEEN IN UW MAAG!

U kan werken met de architect/aannemer die u verkiest! U neemt zelf een architect onder  
de arm of indien gewenst brengen wij u in contact met architecten/aannemers die  
vertrouwd zijn met ons bouwsysteem, al naar gelang de stijl waarin u wenst te bouwen.
Aan de slag!

Onze ingenieur zet uw plan om in onze software.  
Na uw goedkeuring en die van de architect kan uw project opgestart worden.

Terwijl in het atelier de staalskeletstructuur wordt voorbereid,  
kan de eerste fase op de werf reeds starten  
alsook het buitenschrijnwerk kan nu al worden besteld!

De plaatsing op uw grond gebeurt slechts in enkele dagen. 
Binnen enkele weken is uw project wind- en waterdicht!

 Uw architect en aannemer kunnen steeds beroep doen op onze expertise.
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Bouwen met ‘Quicksteel’ is kinderspel!

10 REDENEN OM VOOR STEELFRAME TE KIEZEN

Vergelijking tussen de 3 verschillende  
bouwsystemen met dezelfde isolatiediktes  
en een crepi afwerking

 Traditioneel Steelframe Houtskelet

U-waardes 0,199W/m2K 0,110 W/m2K 0,120 W/m2K 
Condens geen condensatie geen condensatie 1,07 kg/m2 
Gewicht 155 kg/m2 68 kg/m2 74 kg/m2 
R-waardes 5,035 m2k/w 6,107 m2k/w 5,459 m2k/w 
Dikte met crepi 31 cm 26,8 cm 32,1 cm 
Dikte met façade 41,5 cm 39,3 cm 48,6 cm

ENERGIEZUINIG BOUWEN  
MET QUICKSTEEL

1. Architecturale vrijheid 
Staalskelet is geschikt voor elke bouwstijl.

2. Snel, clean en licht 
Het in ons atelier voorbereide staalskelet is  
het lichtste bouwsysteem dat supersnel  
en zonder afval opgebouwd wordt.

3. Maatvast 
Doordat de ramen reeds vanaf de productie- 
plannen kunnen gemaakt worden staat uw  
woning in een mum van tijd wind- en waterdicht.

4. Bijna Energie Neutraal 
Ook intern in de wand kan er geïsoleerd worden, 
dit komt uw E-peil ten goede.

5. Milieubewust 
Staal is 100% recycleerbaar waardoor  
de ecologische voetafdruk van  
uw woning minimaal is!

6. Ergonomisch 
De technieken kunnen zonder slijpen en boren 
weggewerkt worden in de wanden. 
 

7. Voordelig 
Staalskeletbouw vergt minder zware  
funderingseisen. Dit levert al snel  
een aanzienlijke besparing op. 
Reken daarbij de halvering van uw bouwtraject en 
u mag zonder overdrijven stellen dat staalskelet 
een voordelige manier van bouwen is.

8. Makkelijk luchtdicht maken 
Als enige bouwmethode kan staalskelet van  
buitenaf luchtdicht gemaakt worden. 
Hierdoor worden alle moeilijke en  
kritische punten weggenomen.

9. Akoestisch 
Alle wanden kunnen intern goed akoestisch  
geïsoleerd worden, hierdoor kan de aankomende 
akoestische normering perfect gehaald worden.

10. Brandveilig 
Staalskelet is in staat de nodige garanties  
op brandweerstand te garanderen. 
Daarenboven is een brandverzekering voor  
een staalskelet woning NIET duurder.

 Attesten REI 90 zijn beschikbaar.
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1. Pleister (15 mm)
2. Snelbouwsteen (140 mm)
3. EPS Knauf 0,032 (140 mm)
4. Siliconepleister (15 mm)
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1. Gipskarton (15 mm)
2. AGEPAN OSB/3 (12 mm)
3. Knauf isolatie (90 mm)
4. AGEPAN OSB/3 (18 mm)
5. Pro Clima TAPE voegen van OSB (0,45mm)
6. EPS Knauf 0,032 (120 mm)
7. Siliconepleister (15 mm)
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1. Gipskarton (15 mm)
2. Geventileerde leidingspouw (140 mm)
3. Dampscherm (0,55 mm)
4. Watervaste multiplex (15 mm)
5. Minerale wol 0,035 (180 mm)
6. Houtvezelplaat (60 mm)
7. Siliconepleister (15 mm)
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