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ENERGETISCHE VERBETERING
Innovatieve gevels met een vertrouwd gezicht



SAMEN CREËREN WIJ DE GEVEL EN ENERGIEPRESTATIES
DIE U VOOR OGEN HEEFT
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Door effectieve gevelisolatie 
kan het energieverbruik 

van gebouwen 
spectaculair dalen.

Het esthetische niveau 
van een gebouw is van 

groot belang voor de 
economische waarde.

Met kwalitatief hoogstaande 
producten en slimme systemen 

zorgen we voor een langere 
onderhoudscyclus.

Snel en efficiënt bouwen 
met afwerkingen voor 

prefab-elementen.

Alsecco helpt u met het verbeteren van de prestaties van uw gebouw op de volgende manieren:

Zwijndrecht  |  Woningen Celebeslaan en Sumatralaan
80 woningen in 80 dagen dankzij prefab gevelelementen.

Doetinchem  |  Woningen 
Minimale overlast voor bewoners door prefab gevelelementen.
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De toename van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering 
vormt één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Hierbij staan gebouwen in het middel-
punt van de belangstelling, omdat de potentiële besparing van energie daarbij zeer groot 
is. Door effectieve gevelisolatie kan het energieverbruik van gebouwen spectaculair dalen. 

Alsecco, onderdeel van het Duitse familiebedrijf DAW, is al meer dan zestig jaar toonaan-
gevend in gevelisolatiesystemen en gevelafwerkingen. Samen met u brengen wij duurzaam-
heid, efficiëntie en design bij elkaar. Door toepassing van thermische gevelisolatie kan een 
flinke labelsprong worden gemaakt. Onze producten en systemen zorgen voor een langere 
onderhoudscyclus én een verfrissende facelift van de gevel. Enkele voorbeelden hiervan ziet 
u hieronder. 

UW PARTNER VOOR DE OPTIMALE PERFORMANCE
VAN UW PROJECT
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RIdderkerk  |  Geerlaan
Renovatie jaren 50 portiekflat.

Amsterdam  |  Woningen Nieuwpoortstraat
Transformatie van kantoorpand naar appartementencomplex.
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EEN COMFORTABEL BINNENKLIMAAT
EN EEN AANZIENLIJKE ENERGIEBESPARING

Op steeds meer gebouwen zorgen gevelisolatiesystemen voor wooncomfort, een behaaglijk 
binnenklimaat en een spectaculaire energiebesparing. Bovendien beschermt een gevelisola-
tiesysteem het gebouw zelf. Zo levert het een langere levensduur en lagere onderhoudskos-
ten op. Wel zo fijn bij bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwbouwwoning. Zie hieronder 2 
mooie nieuwbouwprojecten. 

Almere  |  Olivier van Noorthof & Spanjehof
In het oog springende gebouwen in nieuw stadsdeel.

Amsterdam  |  Ligusterhof
Duurzaamheid én een moderne uitstraling.
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In de koude maanden is het extra comfortabel om in een goed geïsoleerde woning te ver- 
blijven. Ook tijdens warme zomermaanden zorgt een goed geïsoleerde woning voor comfort, 
omdat de warmte buiten blijft. De gevel van een woning kan geïsoleerd worden door binnen- 
of spouwmuurisolatie, maar u kunt ook kiezen voor buitengevelisolatie.

Buitengevelisolatie is de meest duurzame vorm van warmte-isolatie en heeft ook de hoogste 
isolatiewaarde van alle gevelisolatievormen. Bij het toepassen van een gevelisolatiesysteem 
bekleedt u de buitenzijde van de gevel met isolatieplaten. Op deze manier is er aan de binnen-
zijde van het gebouw geen ruimteverlies. Alsecco biedt meerdere opties om een thermisch 
gevelisolatiesysteem optimaal tot zijn recht te laten komen. Soms is het budget doorslag-
gevend, in andere gevallen moet een systeem vooral de stevige impact van zijn omgeving 
kunnen weerstaan. 

Hieronder vindt u twee voorbeelden van gevelisolatiesystemen met verschillende componen-
ten en afwerkingen.

EEN WARM JASJE
WAAROM BUITENGEVELISOLATIE EEN GOED IDEE IS
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ALPROTECT CARBON STEENSTRIPS OP ISOLATIE

ISOLATIEPLAAT 

WAPENINGSLAAG
(met weefsel en lijm)

AFWERKING 
(sierpleister/steenstrips)
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GEVELAFWERKINGEN
AAN U DE KEUZE

KERAMISCHE STEENSTRIPS NATUURSTEEN

SPARDASH FREESTYLE STEENSTRIPS

SIERPLEISTER FACEBOARD PROFIELEN 
(DECORPROFIELEN)

Met de gevelafwerkingen van Alsecco kunt u de mogelijkheden van minerale en keramische 
steenstrips, natuursteen, sierpleister en glas combineren en beschikt u altijd over een veel-
zijdige, efficiënte geveloplossing voor renovatie en nieuwbouw. Met de uiteenlopende ge-
velbekledingen kunt u nieuwe gebouwen en stadsdelen een unieke uitstraling meegeven, 
maar ook de traditionele uitstraling van gebouwen beschermen en herstellen. Op die manier 
creëert of behoudt u het unieke, individuele karakter van kenmerkende stads- en dorpsge-
zichten. Al onze gevelafwerkingen zijn toepasbaar op onze gevelisolatiesystemen.

MINERALE STEENSTRIPS

GLASMOZAÏEK

GEVENTILEERDE GEVELBEKLEDING
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De minerale steenstrips zijn verkrijgbaar in vrijwel ieder formaat, als vrije vormen (tot maxi-
maal 600x300 mm), in elke kleurstelling en alle gangbare metselverbanden. De Alsecco steen-
strips zijn uitermate geschikt icm de Alsecco gevelisolatiesystemen. Onze vakmensen voeren 
het steenoppervlak en de afwerking van de steenstrips grotendeels met de hand uit. En dat 
zorgt voor een overtuigend effect. 

Alphen aan den Rijn  |  Nachtegaalstraat
Bijzondere metselverbanden met minerale steenstrips.
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MINERALE STEENSTRIPS
KWALITEIT IS EEN TRADITIE

De steenstrips van Alsecco bieden eindeloze designmogelijkheden. Die veelzijdigheid is te 
danken aan de natuurlijke baksteenuitstraling, maar ook aan het feit dat de strips licht van 
gewicht en flexibel toepasbaar zijn. Gemaakt van de hoogste kwaliteit grondstoffen, vormen 
de minerale steenstrips een basis voor een fraaie en duurzame gevel. Praktisch ieder formaat 
baksteen en iedere kleur is te reproduceren in de vorm van steenstrips. Doordat het uiterlijk 
vrijwel niet te onderscheiden is van conventionele baksteen, kunt u met Alsecco elke bestaan-
de gevel tot in detail reconstrueren. Ook voor prefab-elementen zijn steenstrips uitermate 
geschikt. Ze vormen daarmee een efficiente geveloplossing voor renovatie en nieuwbouw. 

De minerale steenstrips zijn moeiteloos bestand tegen weersinvloeden en grote tempera-
tuurverschillen. Doordat ze kleurvast, schokbestendig en ongevoelig voor vuil zijn, zorgen de 
steenstrips voor een aanzienlijk langere onderhoudsinterval.
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EEN WAARDEVOLLE BIJDRAGE
IN IEDERE FASE

Alsecco levert producten, systemen én kennis. Onderhoud is essentiel voor de waarde-
ontwikkeling van uw gebouwen. Zowel bij de planning als bij de uitvoering van uw vastgoed- 
onderhoud kunt u rekenen op de ervaring en de deskundigheid van Alsecco. Wij zijn uw ken-
nispartner en leveren graag een bijdrage aan iedere fase van uw project. 

1. ADVISERING 

✓ Monsters en stalen 
✓ Kleuradvisering
✓ Ondersteuning projectcalculatie
✓ Detailtekeningen 
✓ Toelatingen en garanties 
✓ Hechtingstesten 

2. ONTWIKKELING 

✓ Analyse van het project
✓ Inventarisatie van klantwensen
✓ Advies over energieverbruik
✓ Criteria voor duurzaamheid
✓ Inventarisatie van maatregelen 
✓ Formulering van prestatie-eisen

3. BEGELEIDING 

✓ Demonstratie van producten en systemen
✓ Objectbegeleiding
✓ Begeleiding van opdrachtgever en verwerker

4. UITVOERING EN OPLEVERING 

✓ Meerjarige onderhoudsplannen
✓ Project monitoring
✓ Klachtenservice
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WAT VOOR GEVEL HEEFT U VOOR OGEN?
OPLOSSINGEN OP MAAT VOOR UNIEKE GEVELS

Door complete complexen te renoveren kan de leefomgeving enorm worden verbeterd. Na een 
uitgebreide analyse volgt een technisch advies en kleurenplan. Het resultaat is een gloednieuw 
complex  met méér woongenot en een flinke labelsprong met lagere energierekeningen.

Eindeloze design mogelijkheden
Minerale steenstrips zijn licht van gewicht en kunnen in
bijna elke gewenste kleur en vorm worden gemaakt.

Schone en kleurstabiele gevels
Onze innovatieve buitenmuurverven en sierpleisters zorgen voor een 
langere onderhoudscyclus.



DAW NEDERLAND B.V.
Koperslager 2
3861 SJ Nijkerk
Telefoon: 033 - 247 50 00
www.alsecco.nl
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Vastgoedonderhoud brengt uitdagingen met zich mee. Alsecco stelt mensen en organisaties in 
staat hun uitdagingen vol vertrouwen aan te pakken. Met meer dan zestig jaar aan ervaring en 
praktische deskundigheid zijn we iedere dag bezig om het beste uit onszelf en onze partners te 
halen. De wensen en omstandigheden van de klant hebben voor ons altijd als uitgangspunt ge-
staan bij de ontwikkeling van onze producten waardoor we met onze innovaties ervoor zorgen dat 
gebouwen beter presteren. Dat doen we niet met deeloplossingen, maar met een geïntegreerde 
aanpak. Door het gebouw effectief en langdurig te beschermen, het energieverbruik te verlagen 
en de uitstraling te verbeteren.

Als producent van duurzame oplossingen voor vastgoed nemen wij onze verantwoordelijkheid 
die verder gaat dan het realiseren van economische en commerciële doelstellingen. Bij Alsecco 
nemen we de effecten van onze producten op mensen, natuur en milieu serieus. Duurzaamheid is 
al tientallen jaren een van onze voornaamste ondernemingsdoelstellingen. 

Deze brochure is gedrukt op papier dat gemaakt is van 

100% gerecyclede vezels. Chloorvrij gefabriceerd.

ENERGETISCHE VERBETERING VAN VASTGOED


