
E-ton: prefab lichtgewicht
buitengevels in groot formaat



Kwaliteit en snelheid
voor nieuwbouw en renovatie
Als projectontwikkelaar of

aannemer staan tweewoorden

hoog op de agenda: kwaliteit

en snelheid. Tĳdswinst kan

eenwereld van verschil maken

voor een project, zolang er

maar niet op de kwaliteit wordt

ingeboet.

E-ton wanden zĳn daarom een

perfecte oplossing. Het zĳn

geprefabriceerde lichtgewicht

buitengevels in groot formaat,

met geëxpandeerd polystyreen

(EPS) als kern. Ideaal voor

het vlot en budgetvriendelĳk

verloop van sleutel-op-de deur

nieuwbouwprojecten of grote

renovatieprojecten.



Lichte, duurzamewanden
met uitstekende isolatie

Snelle en budgetvriendelĳke kwaliteit
dankzĳ prefab E-ton wanden

E-ton wandenworden in

de ideale omstandigheden

geprefabriceerd. Het

gebruikte EPS is licht

van gewicht, duurzaam

en 100% recycleerbaar.

Bovendien beantwoordt

het aan de strengste

energienormen en is het EPS

type dat wordt toegepast

drukvast, vlamdovend en

brandvertragend. Element

afmetingen tot 12.000 x

4.000 mm behoren tot de

mogelĳkheden.

> Prefabricatie in optimale

omstandigheden

> Licht en duurzaam

> Sterke thermische prestaties

> Vormvrĳheid

Hét voordeel van de E-ton

wand is de enorme tĳdswinst

die je ermee behaalt. Met

het prefab systeem kunnen

ongeveer vier elementen per

uurworden gebouwd. Deze

snelheid is niet te vergelĳken

met traditioneel bouwen. Er

zĳn minder mensen op de

werf en minder handelingen.

Je kunt volledig steigerloos en

weersonafhankelĳk bouwen,

zonder bouwafval.

> Super snel

> Geen bouwafval

> Grote keuze in

afwerkingsmaterialen





Industrialisatie en innovatie
gaan hand in hand
Om de E-ton wanden steeds

nauwkeuriger en fijner af te

werken, investeert Prefaco

E-ton onder andere in een

steenlegrobot. Met behulp

van deze robot kunnen

we efficiënter en sneller

steenstrips aanbrengen op

onze elementen. De opstelling

is tevens geschikt voor het

aanbrengen van steenstrips op

prefab beton elementen vanuit

(Prefaco) betonfabrieken.





Nietswordt
aan het toeval overgelaten

Om de E-ton lichtgewicht

wanden veilig en zonder

schade tot op de werf te

brengen, ontwikkelde E-ton

specifieke transportsledes.

E-ton toont hier nog maar eens

aan dat kwaliteit en veiligheid

van hun product, transport en

mensen centraal staat.

De montage van de E-ton

wanden is zo eenvoudig dat

een aannemer dit makkelĳk

zelf kan uitvoeren. De E-ton

ploeg zorgt uiteraard bĳ de

eerste plaatsing voor uitleg

en advies op de werf. Aarzel

niet ommet ons in contact te

komen.
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U kunt ons online vinden op:
#crhstructuralconcretebelgium

E-ton is een innovatie gedreven
divisie van Prefaco.
Wĳmaken graag kennis met u!


