Gunsmoke Urban

Een gevel van echt
metaal met maximale
ontwerpvrijheid

Brass / Iron-rust

OZEON® ontwikkelt plaatmaterialen met
exclusieve metalen zoals bijvoorbeeld
koper, brons, messing, roestvast staal
en ijzer, geschikt voor toepassingen zoals gevelbekleding. Gevelplaten met de
afwerking én alle typische kenmerken
van echt metaal. Gevelbekleding van
OZEON® biedt een bijzonder alternatief,
de gevelplaat is duurzaam, van hoogstaande kwaliteit en efficiënt te installeren.
Halfedele metalen zoals koper, brons,
messing hebben zich al eeuwen bewezen
als uiterst duurzaam en onderhoudsarm.
Deze metalen beschermen zichzelf tegen omgevingsinvloeden door een patina
te vormen, waardoor ook hun uiterlijk
evolueert met de tijd. Deze eigenschap
geeft metalen, toegepast als gevelbekleding, een bijzonder karakter. Door de
plaatvormige gevelbekleding die OZEON®
produceert kan de architect strak en
trendy, authentiek en stijlvol, of juist
spannend en robuust ontwerpen. OZEON®
biedt het authentieke en karakteristieke
van echt metaal met behoud van maximale ontwerpvrijheid.

Een gevel van
echt metaal
met maximale
ontwerpvrijheid

Gevelbekleding
met metalen finish
OZEON® gevelbekleding bestaat uit een
8 mm dikke geperste minerale wol plaat
voorzien van een metalen toplaag. De
toplaag bestaat uit een vloeibaar metaal
met een unieke receptuur. Dit metaal
hecht zich na uitharding uitstekend op de
minerale wol plaat. De bijzondere combinatie van beide materialen resulteert in
een gemakkelijk te verwerken gevelplaat
met het verrassende uiterlijk van metaal.
De technische- en fysische eigenschappen
van OZEON® gevelbekleding zijn te vinden
op www.ozeon.nl.

Complete
geveloplossing

›

Naast de OZEON® gevelplaat is het mogelijk andere (gevel)materialen te voorzien
van eenzelfde metalen afwerking. Het
vloeibare metaal kan worden aangebracht
op kozijnen, hoekprofielen, neggekanten
en andere producten die één geheel vormen met de gevel. Op deze wijze kan een
harmonieus gevelbeeld worden gecreëerd
dat met gebruikelijke materialen niet te
evenaren is.

Patineren
De bijzondere charme van metalen die de
tijd hebben doorstaan maken een patina
tot een aantrekkelijk design element.
OZEON® biedt de mogelijkheid om de metalen koper, brons en messing al tijdens
het productieproces van een patina te
voorzien. Dit patina is niet statisch en zal
ook weer veranderen met de tijd door omgevingsinvloeden. OZEON® levert het metaal ijzer standaard met patina, zodat de
juiste bescherming onmiddellijk aanwezig
is. Zie daartoe het leveringsprogramma.

›

Presentatie
range
OZEON® levert onder
andere de metalen
copper, brass, iron (rust),
gunsmoke en bronze al
dan niet gepatineerd.

Iron rust

Brass

Brass bp

OZEON® biedt de optie om
klant specifieke producten
te realiseren, voor zover
dit binnen de technische
mogelijkheden ligt.

Bronze

Bronze gp

Bronze bp

Gunsmoke ‘urban’

Copper

Copper gp

Copper bp

Gunsmoke powder

De afbeeldingen in de brochure kunnen afwijken van het product door het printproces.

Standaard assortiment en
levertijd Plaatmateriaal
plaatmateriaal

afmetingen*

OZEON®

Plaatdikte: 8 mm
Plaatbreedte: 1200 mm
en 1250 (1) mm
Plaatlengte: 3050 mm en
2500 (2) mm

Breedtemaat 1250 mm is leverbaar vanaf
100 m2.
(1)

OZEON® biedt de mogelijkheid om panelen op maat te leveren. De lengte kan
aangepast worden aan de behoefte van
het project. Elke lengte tussen 2500 en
3050 en tussen 1700 en 2000. De minimale
afname is 300m² per formaat.

(2)

305cm * 120cm Iron rust / copper

OZEON® gevelplaten worden
op projectbasis gemaakt.
Omdat het echt metaal
betreft treden natuurlijke
variaties op. Binnen
verschillende productie
batches kunnen daarom
kleine visuele afwijkingen
ontstaan. Om dat te vermijden
is het van belang binnen
één en hetzelfde project
de benodigde platen in één
bestelling te produceren.
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Voordelen OZEON®
Gevelbekleding
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Echt en eerlijk metaal als gevelafwerking met daadwerkelijke
meerwaarde voor een gebouw
Maximale ontwerpvrijheid
Meest eenvoudige bewerking, verwerking en montage
Toepasbaar in geventileerde gevelsystemen
Stevig maar licht in gewicht
Duurzaam
Dimensiestabiel
Brandveilig
Exclusieve uitstraling
Ozeon plaatmateriaal is ETA gecertificeerd en daarmee
CE gemarkeerd.

Behalve voor gevelbekleding zijn deze panelen en de metaalcoating
ook toepasbaar in andere omgevingen waar hoge kwaliteit en
design belangrijk zijn.

Disclaimer:
De aangeboden informatie kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten.
OZEON® noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van
deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de
staat zoals ze is. OZEON® is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige
andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht
de oorzaak.
Indien er direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische,
technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen dan worden deze zonder enige vorm
van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen
omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies. Ozeon® is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer
aansprakelijk.
Onze algemene voorwaarden “Verkoopvoorwaarden Ozeon® BV 1 januari 2016” zijn van toepassing op alle leveringen,
aanbiedingen, bestellingen, correspondentie of andere uitwisseling van informatie.

