
Scanroc KlinkerStone Brick en Brick DeLuxe



Product?

• SCANROC KLINKERSTONE BRICK is een gevelsysteem met een afwerking van keramische 
steenstrips. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kleuren. Het systeem heeft een 
hoogwaardige uitstraling, sluit aan bij actuele eisen en kan bij elk nieuwbouw- of 
renovatieproject worden toegepast.

• SCANROC is slim: het gevelsysteem beschikt over een basis van gegalvaniseerd staal met 
daartussen isolatiemateriaal. In combinatie met het geavanceerde ventilatieproces en de 
afwezigheid van koudebruggen draagt het systeem bij aan een gezonde gevel op de lange 
termijn.

• SCANROC is veilig: steeds meer gemeenten verbieden het verlijmen van steenstrips vanwege 
het risico op loslaten. Met SCANROC is dat probleem niet aan de orde, omdat het systeem 
mechanisch wordt bevestigd. Dit kan tot een hoogte van wel honderd meter.

• SCANROC is duurzaam: dankzij de slimme constructie voldoet u snel aan de voorgeschreven 
isolatiewaarden. Bovendien is SCANROC een droogbouwsysteem dat u direct kunt monteren. 
Hierdoor beperkt u de uitstoot van stikstof tot een minimum. Ook de uitstoot door transport ligt 
relatief laag, omdat het systeem volledig in Europa wordt geproduceerd.

• SCANROC is circulair: het systeem gaat tientallen jaren mee en is volledig herbruikbaar, wat 
aansluit bij de circulaire economie. Na verloop van tijd kunt u het systeem eenvoudig 
demonteren en op een andere gevel plaatsen.

• SCANROC is flexibel: omdat het systeem van zichzelf aan alle eisen voldoet, behoudt u uw 
flexibiliteit en blijft er ruimte over voor creativiteit.



Kenmerken
• Keuze uit tientallen kleuren

• Gemakkelijk te installeren onder alle weersomstandigheden

• Mechanische bevestiging

• Eenvoudig te onderhouden

• Bestand tegen uv-straling, vorst en schimmel

• Met of zonder isolatie

• Montage op HSB

• Geschikt voor aardbevingsgevoelige gebieden

• Brandklasse A1

• 30 jaar garantie



Technische gegevens

KlinkerStone Brick en Brick DeLuxe
• Afmeting 300 x 81 mm

• Afmeting zichtzijde 295 x 65 mm

• Werkende afmeting 300 x 75 mm

• Gewicht ca. 50 kg per m2



Montagepartners
Maar ……………… GarantieGevels gaat veel verder!!

Als de juiste Scanroc gevel is bepaald, zijn we er nog niet! 
De gevel moet nu nog op de juiste manier worden gemonteerd.

Onze overtuiging is dat dit het beste kan worden gedaan door specialisten op dit vakgebied!

Om u volledig te ontzorgen, hebben wij een groep montagepartners geselecteerd, die de juiste 
kennis van zaken hebben. 

Deze montagepartners hebben dezelfde basiswaarden als GarantieGevels B.V. en al onze 
montagepartners zijn gespecialiseerd in het monteren van geventileerde gevelbekleding.

Dus naaste het juiste gevel / gevelsysteem, kan GarantieGevels B.V. óók de montage voor u 
faciliteren, zodat u direct met een specialist aan tafel zit voor uw gevelmontage.













NAW gegevens
GarantieGevels B.V.
Gildeweg 34  
2632 BA  Nootdorp

Tel: 015-763 3100
E-mail: info@garantiegevels.nl

Website: www.garantiegevels.nl
www.soulwood.nl

Duco Heeneman
Mobiel: 06-27 837 867
E-mail: duco@garantiegevels.nl

Gert Roubos
Mobiel: 06-53 176 017
E-mail: gert@garantiegevels.nl

Zakelijke gegevens:

Facturen: factuur@garantiegevels.nl
IBAN Rabobank: NL13 RABO 0314 3865 21
BIC Code: RABONL2U
BTW: NL8569.13.364.B01
KvK: 67286496
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