OVER FALK BOUWSYSTEMEN
FALK Bouwsystemen levert geïsoleerde beplating voor dak,
wand en gevel. Deze sandwichpanelen vormen een duurzame
en veelzijdige bekleding van daken en gevels die bepalend
zijn voor de identiteit van een gebouw. Bij FALK bepaalt
u die identiteit zelf. Zeker nu u kunt keizen voor een
circulair sandwichpaneel met CradleCore® isolatiekern.
Daarnaast kiest u natuurlijk zelf de kleur, isolatiewaarde
en het type coating van uw dak of gevel.

Met twee productielijnen is FALK in staat om
snel en adequaat de juiste producten op de
juiste plaats te leveren. De afgelopen jaren
zijn al miljoenen vierkante meters FALK
panelen gemonteerd op utiliteitsgebouwen,
woningen, stallen, showrooms en alle
andere gebouwtypen.

FALK, slim bouwen aan een
circulaire toekomst.

Disclaimer © FALK Bouwsystemen B.V. Aan de documentatie en technische informatie in
deze flyer is veel aandacht besteed. Er kunnen echter GEEN rechten aan worden ontleend.
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Colorcoat® zijn handelskenmerken van Tata Steel UK Limited.

FALK Reflective White
Colorcoat® High Reflect

VOORDELEN FALK REFLECTIVE WHITE
Kiezen voor de natuurlijke uitstraling van deze coating is een aanwinst voor uw gebouw.

⊲

Toepasbaar op de sandwichpanelen van FALK

⊲

Vermindering CO2-uitstoot met circa 6-9% per jaar

⊲

Energiebesparing tot 8,9% per jaar

⊲

Tot 10% betere daglichtfactor

Bij de berekening van de voordelen van FALK Reflective White is uitgegaan van gemiddelden. Er
zijn veel variabelen van invloed op de uiteindelijke besparing. Denk hierbij aan het oppervlak van
het gebouw, de verlichtingssterkte en de hoeveelheid branduren.

FALK Reflective White

ERVAAR HET VERSCHIL IN COATINGS*

NATUURLIJK. EFFICIËNT. DUURZAAM.

Deze FALK Reflective White reflecteert zodanig dat dit zorgt voor natuurlijk daglicht
zodat er minder elektrische lichtbronnen nodig zijn om uw gebouw te verlichten.
Door efficiënt om te gaan met licht bespaart u tot wel 8,9% op uw energienota.
FALK kan deze nieuwe coating toepassen als alternatief voor de standaard coating
RAL 9002 aan de binnenzijde van sandwichpanelen voor zowel gevel als dak.
In samenwerking met Tata Steel heeft FALK Bouwsystemen deze prachtige coating gelanceerd,
gebaseerd op de Colorcoat® High Reflect coatinglijn. De coating heeft een reflectiegraad van
85%, wat ervoor zorgt dat licht beter weerkaatst. Door deze formule zijn er minder elektrische
lichtbronnen nodig wat resulteert in een besparing op uw energienota tot maar liefst 8,9%! Naast
deze duurzame werking wordt het natuurlijk daglicht bevorderd en verspreidt het zich over de
gehele ruimte. Er wordt licht gecreëerd wat prettig is voor de mensen in het gebouw.

FALK Reflective White

RAL 9002

*Om het echte verschil te ervaren, versturen wij ook productsamples. Vraag deze aan via falkbouwsytemen.nl/reflective-white.

“Op basis van een 4000 m² industriegebouw waarbij 24 uur het
licht brandt, is de terugverdientijd van de FALK Reflective White
minder dan 1,2 jaar”

Deze coating is uitermate geschikt voor de binnenzijde van gebouwen waarbij vocht en vuil de
coating niet kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan distributiecentra, scholen, kantoren en andere
utiliteitsgebouwen.

FALK REFLECTIVE WHITE BESPARING

KENMERKEN FALK REFLECTIVE WHITE

Type
gebouw

Oppervlakte

Verlichtingssterkte*

Besparing op
verlichting**

CO2 reductie**

Daglicht
Terugverdientijd****
verbetering***

Kantoor

1000 m²

500 lux

8,90%

8,90%

5,90%

9,7 jaar / 2,0 jaar

Industrie

4000 m²

1000 lux

5,79%

5,79%

7,60%

3,6 jaar / 1,2 jaar

⊲ Toepasbaar op binnenzijde van sandwichpanelen
⊲ Coating van 30 MU
⊲ Reflectiegraad van 85%

* Vereiste verlichtingssterkte per m²
** Gebaseerd op kunstlicht
*** Gebaseerd op 10% binnenkomend daglicht
**** Terugverdientijd op basis van 12 en 24 branduren

⊲ Duurzaam alternatief voor RAL 9002
⊲ Besparing op uw energienota

Berekeningen zijn afkomstig van Tata Steel en geven een goede indicatie.
Er zijn echter veel variabelen van invloed op de daadwerkelijke besparingen.

Meer informatie op
falkbouwsystemen.nl/reflective-white

