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Joris Ide: only limited by Imagination.
Overstijg uw dromen en maak u klaar om het Joris Ide-universum te betreden!
Wij geven het materiaal vorm volgens uw wensen.
Ontdek de oplossingen waarmee u uw creativiteit en architectonische
vrijheid kunt uitdrukken. De voorgestelde oplossingen in deze brochure
bieden een antwoord op uw esthetische, technische en milieugerichte vereisten.

Divers/Alu

Mat, glanzend, geborsteld of gekleurd… Staal is een referentiemateriaal
geworden voor vele residentiële en tertiaire toepassingen. Het biedt veel
mogelijkheden op vlak van afwerking en bevordert de architectonisch esthetiek
van heel wat bouwprojecten.
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White / Gold
• Silky Shine

Grey / Blue
• Silky Shine

Chrome
• Silky

Blackberry
• 3 5µ MATT

Capuccino
• 35µ MATT

Bronze
• 60µ HDX Mat

Gold
• 60µ HDX Mat

Oxydium
• 35µ

Garantie Confidex® ≤ 40 jaar, in
functie van de externe omgeving
en toepassing (online registratie
vereist)
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Seren Copper

Garanties

Ephyra

 vertreft de RUV4- en RC5-voorschriften volgens de EN 10169 op gebied
O
van kleur- en glansbehoud en corrosiebestendigheid.
Confidex®-garantie tot 40 jaar voor industriële en commerciële gebouwen
zonder inspectie of onderhoud om de geldigheid ervan te behouden.
Kan worden gebruikt onder fotovoltaïsche (FV) framemodules zonder een
beperking op de garantie, zodat alle onderdelen van het dak gedekt zijn
door dezelfde Confidex®-garantie.
Overtreft de CPI5-voorschriften volgens de EN 10169 met uitstekende
beschermende eigenschappen bij gebruik in een binnenomgeving.

Soleil 01

Deze lijst is niet uitputtend, er kunnen ook andere tinten worden aangevraagd!
Er kunnen verschillen optreden tussen de kleuren van de kleurenkaart en de werkelijke kleur als gevolg van
de technische verwerking tijdens het drukproces. U kunt een kleurstaal aanvragen bij onze verkoopafdeling. Neem
gerust contact met ons op voor meer informatie.
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Joris Ide nv/sa
Hille 174,
8750 Zwevezele, België / Belgique
+32 (0)51 61 07 77
+32 (0)51 61 07 79
info@joriside.be
Joris Ide Nederland B.V.
Ambachtsstraat 11,
9502 ER Stadskanaal, Nederland / Pays-Bas
+31 (0)599 619 000
+31 (0)599 616 910
info@joriside.nl
Isometall
Parc Industriel 15,
6960 Manhay, België / Belgique
+32 (0)80 41 81 60
+32 (0)80 41 81 61
info@isometall.com
Mafer
Chaussèe de Liège 157,
4460 Grâce-Hollogne, België / Belgique
+32 (0)42 34 18 18
+32 (0)42 34 08 79
info@mafer.be

Joris Ide heeft meer dan
30 jaar ervaring en is een
kwaliteitslabel voor de
bouwsector. Wij hebben
een oplossing voor elk
bouwproject:
akoestisch,
esthetisch, brandtechnisch
en thermisch.
Joris Ide, de ideale partner
voor al uw projecten.

JORIS IDE IS
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