Principe schema’s Lohrelement

Algemene informatie Lohrelement vloerplaten voor

laag energie woningen en passieve gebouwen
Lohrelement bouwt al vele jaren koudebrugvrije bekistingen voor o.a. funderingsplaten.
Deze bekistingen bestaan in de basis uit Styrodur van BASF in de verschillende uitvoeringen al naar
gelang de toepassing.
Styrodur is een extrusie product (XPS) en is buitengewoon geschikt voor toepassingen in
grondwaterbereik en vochtige aarde omdat dit product volledig rot-, en schimmelbestendig is. Bovendien
neemt het praktisch geen water op en is verkrijgbaar in verschillende druksterkten. Om deze reden heeft
Styrodur als enigste materiaal een certificering om gebruikt te mogen worden als belaste funderingsplaat
bij drukkend water. EPS heeft deze voordelen niet of in veel mindere mate.
Doordat de Lohrelement vloerplaat individueel samengebouwd wordt en niet uit persdelen bestaat, is
bijna elke vorm en isolatiedikte mogelijk.
Natuurlijk beschikt Lohrelement over een Passiehuis certificaat van Dr. Wolfgang Feist, alle certificaten
voor het gebruik van Styrodur als fundering in vochtige omgevingen en, binnenkort, eveneens de
certificering voor meerlagige toepassing van Styrodur in de funderingsplaat. Een absoluut unicum en een
grote zekerheid voor de koper van een Lohrelement vloerplaat.
Bijkomend voordeel is dat Lohrelement sinds vele jaren ervaring heeft met object planningen, zeer
maatvast kan werken, snelle levertijden garandeert en een uitgekiende montagemethode heeft zodat een
probleemloze montage in de bouwput tot een snel en goed resultaat leidt. Samen met de individuele
bouwbegeleiding wordt een ongekende prijs / prestatie verhouding gecreëerd die zich vertaald heeft in
honderden geleverde funderingsplaten en tientallen passiefhuis funderingen.
Lohrelement wordt in de Benelux door Laane Trading in Lier vertegenwoordigd die U ook met raad en
daad terzijde staat.
Informatie, technische fiches, foto’s en dergelijke kunt U downloaden of bekijken op de website
www.laane.be of, wanneer U de Duitse taal machtig bent via www.lohrelement.de

En natuurlijk binnenin de foto’s met
alle probleemoplossingen
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