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VMZINC® verenigt al haar troeven 
in een budgetvriendelijk gevelpaneel.

Vanaf

de volle m
2

geplaatst*

• Waterdichte en duurzame bescherming

• Moswerend en onderhoudsvriendelijk

• Lichte draagstructuur met lichte bekleding

• Combineerbaar met alle isolatiesoorten

• Esthetisch met andere bouwmaterialen

• Detailafwerkingen in VMZINC

 met VMZ Unicprofile facade

• Unieke prijs-kwaliteitverhouding

• Ongevoelig voor veroudering

Klassiek of hedendaags,
zink van VMZINC gaat voor een
duurzaam en uniek karakter.
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VMZ Overlappingsprofi el

VMZINCheeft een levensduur
tot 100 jaar en is

vervolgens 100 %
recycleerbaar.

* Adviesprijs exclusief draagstructuur, isolatie,
 membraan, randafwerkingen en BTW. – Januari 2018
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 VMZ Overlappingsprofi el
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Voor renovatie of nieuwbouw zijn zowel isoleren als duurzaam 
beschermen een economische en ecologische noodzaak !

Goed geïsoleerde

buitengevels

besparen tot

25 %
energie !

Meer overenergie-premies :www.energiesparen.be

Een goed geïsoleerde voorzetgevel voor een optimaal wooncomfort.
Voor renovatie en nieuwbouw is het aanbrengen van een lichte, goed geïsoleerde voorzetgevel een economisch 
en ecologisch alternatief voor de meer klassieke gevels in baksteen. Tussen draagmuur en voorzetgevel zal de 
isolatiekeuze bepaald worden door de beschikbare ruimte en de gewenste isolatieprestatie. Met als gevolg dat het 
warmteaccumulerende vermogen van de binnenmuur optimaal wordt benut: de muur koelt minder snel af in de 
winter, blijft langer koel in de zomer en het wooncomfort stijgt. Goed isoleren verhoogt ook het geluidscomfort.

Een dampdoorlatend membraan voor een perfect vochtbeheer.
Afhankelijk van het type isolatie is een extra bescherming noodzakelijk. Door het aanbrengen
van het waterdichte dampdoorlatende VMZINC Membrane kan het eventueel aanwezige vocht
perfect worden beheerd en afgevoerd. Isolatie presteert immers alleen optimaal wanneer
deze perfect droog is. Het VMZINC Membrane en een doordachte ventilatie zullen hiertoe
extra bijdragen.

Een VMZINC-gevelbekleding om uw investering duurzaam te beschermen.
Het VMZ Overlappingsprofi el is gemaakt uit zink van 0,7 mm dikte en weegt
gemiddeld slechts 7,6 kg/m² waardoor er geen zware draagconstructie nodig is en waardoor
overbelasting van de bestaande muur wordt beperkt. Zink is een natuurlijk materiaal met unieke
eigenschappen. De UV-bestendige zinken gevelbekleding is duurzaam, niet poreus en dus perfect
waterdicht, brandwerend, en ongevoelig voor vorst. Het VMZINC-materiaal biedt een blijvende esthetische
waarde omdat het daarenboven ook nog moswerend is en quasi geen onderhoud vergt.
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Omschrijving Profi eldiepte Lengte Breedte Oppervlakte Dikte Gewicht

VMZ Overlappingsprofi el 13 mm 3000 mm 200 mm 0,6 m2 0,7 mm 7,6 kg/m2

VMZ Overlappingsprofi el 20 mm 3000 mm 200 mm 0,6 m2 0,7 mm 7,6 kg/m2

VMZINC Membraan - 50 m 1,5 m 75 m2 175 µm 60 g/m2



gevel

Creatief bouwen met het VMZ Overlappingsprofi el is smaakvol
combineren van materialen, patronen en tinten ! 

VMZINC

roest niet en

beschermt zichzelf 

continu door het 

aanmaken van een 

natuurlijk patina.

VMZINC is verkrijgbaar in een palet van 
natuurlijke tinten. De aparte structuur en patina 
van het materiaal nodigen uit tot combinatie 
met andere bouwmaterialen zoals natuursteen, 
gevelstenen, crepi, hout, glas etc. Door het 
samenspel van vormen, patronen en tinten 
krijgt de gevel een klassevolle esthetische 
meerwaarde. Met VMZINC kan u alle stijlen 
aan, van traditioneel tot uiterst eigentijds.

VMZINC is een non-ferro metaal dat
onderhevig is aan krimp en uitzet. Naargelang 
de oriëntatie van het gebouw, zal VMZINC 
zich aan de zon- of schaduwzijden anders 
gedragen. Dit kan leiden tot lichte golvingen. 
De elasticiteit van het product onderlijnt het 
organische en natuurlijke karakter van VMZINC.
Deze natuurlijke kant van VMZINC is ook de 
reden waardoor er lichte verschillen kunnen 
bestaan in de aspecten. De geprepatineerde 
aspecten QUARTZ-ZINC en ANTHRA-ZINC en het 
geëtst zinc AZENGAR zijn niet geverfd of gelakt. 
Voor de tinten van het PIGMENTO gamma 
wordt beroep gedaan op minerale pigmenten. 
Indien een volledige overeenkomst van de tint 
wordt gewenst, is een éénmalige bestelling 
per project aangewezen. 

VMZ Overlappingsprofi el is beschikbaar in de volgende oppervlakteaspecten :

*RAL referentie die het dichtst aanleunt bij het oppervlakteaspect van nieuw zink van VMZINC.

De horizontale uitlijning van VMZ Overlappingsprofi el zorgt voor een klassiek en tijdloos patroon.

*RAL 8028*RAL 7031

PIGMENTO blauw

*RAL 7003

PIGMENTO groen

*RAL 8025

PIGMENTO rood PIGMENTO bruin

*RAL 7037

QUARTZ-ZINC

*RAL 7021 *RAL 9006

ANTHRA-ZINC AZENGAR



De VMZINC®-productiesites
zijn ISO 9001 gecertifi ceerd voor hun systemen

op het vlak van kwaliteitscontrole.

De VMZINC®-productiesites
zijn ISO 14001 gecertifi ceerd voor hun systemen
op het vlak van milieubeleid.

Uw VMZINC®-dealer

Meer

inspiratie
en meer

informatie
op 

www.passion.vmzinc.be

Dit document is uitsluitend bedoeld als systeempresentatie met vermelding van 
de belangrijkste technische kenmerken van het product VMZINC. De plaatsing van 
het systeem en van de VMZINC producten vallen uitsluitend onder de verantwoor-
delijkheid van de bouwdeskundigen en de installateur. Zij moeten er zorg voor 
dragen dat deze producten geschikt zijn voor de constructie van het gebouw 
en dat ze passen bij de andere gebruikte producten en technieken. Dit impli-
ceert ook dat zij de geldende normen en de aanbevelingen van de fabrikanten

naleven. De VM BUILDING SOLUTIONS Benelux plaatsingsgidsen worden regel-
matig geactualiseerd. De recentste publicaties zijn beschikbaar op de website. 
Bouwdeskundigen en installateurs kunnen met al hun vragen steeds terecht
bij een plaatselijke VMZINC-medewerker. VM BUILDING SOLUTIONS Benelux
kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de
materiaal- of productkeuze of voor gebruik waarbij deze normen, aanbevelingen 
en toepassingen niet worden nageleefd.

VM BUILDING SOLUTIONS Benelux nv
Havendoklaan 12b
B-1800 Vilvoorde
Belgium

Tel. +32 (0)2 712 52 11
Fax +32 (0)2 712 52 00
www.vmzinc.be
www.passion.vmzinc.be

VMZ Overlappingsprofi el
Een kwalitatieve VMZINC®-gevel wordt geplaatst door 
deskundige zinkinstallateurs.

Deskundige VMZINC-installateurs 

zijn vakmensen die een sterke en 

betrouwbare reputatie genieten. 

Door tal van succesvol uitgevoerde 

projecten hebben zij hun ervaring 

opgebouwd. En door het regelmatig 

volgen van opleidingen wordt hun

deskundigheid in bestaande en 

nieuwe VMZINC-technieken steeds 

verder geoptimaliseerd.

Kiezen voor een VMZINC-gevel

is investeren op lange termijn.

De lange levensduur van VMZINC

en een optimaal uitgevoerde

plaatsing zorgen zo voor een

zorgeloze, betrouwbare en

duurzame bescherming.
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