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PROJECTADVIES
Neem contact op met een van onze adviseurs voor een integraal projectadvies.

saint-gobain-solutions.nl

 saint-gobain solutions

CHANGING WORLD
CHANGING SOLUTIONS
De wereld verandert in hoog tempo. Oók de bouw. Andere ideeën op het gebied 
van welzijn en duurzaamheid vormen het fundament voor de wereld van morgen. 
Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee die vragen om nieuwe oplossingen. 
Als Saint-Gobain Solutions richten wij ons specifiek op het bieden van innovatieve 
systeemoplossingen en projectadvies. Aan de basis staat dat onze oplossingen 
bijdragen aan een comfortabele en duurzame leefomgeving. Wij streven ernaar uw 
bouwpartner van morgen te zijn.

Met onze METAL CLADDING SOLUTIONS bieden we gevel- en dakoplossingen voor 
metalen gebouwen die voldoen aan de hoogste bouwfysische eisen, zowel op het 
gebied van duurzaamheid, thermische isolatie, luchtdichtheid, akoestisch comfort 
als brandveiligheid. Deze zekerheden bieden de ontwerper de mogelijkheid om zich 
te richten op de uitstraling van het gebouw die de opdrachtgever voor ogen heeft. 
Ultieme ontwerpvrijheid dus!
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INNOVATIEVE BINNENDOOSSYSTEMEN
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 Constructie: stalen binnendozen
 Isolatie: Cladipan 35 / (ULTIMATE) Cladipan 31 / 

Cladipan 32 / (ULTIMATE) Cladisol / Click-pan / 
Cladacoustic

 Omegaprofi elen
 Primaire bevestiger
 Horizontale, stalen buitenbeplating 
 Secundaire bevestiger6
5
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1  Constructie: stalen binnendozen

 Isolatie: Cladipan 35 / (ULTIMATE) Cladipan 31 / 
Cladipan 32 / (ULTIMATE) Cladisol / Click-pan / 
Cladacoustic

 Verticale, stalen buitenbeplating 
 Primaire bevestiger4
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 Constructie: (geperforeerde) stalen binnendozen
 PE-folie (bij geperforeerde binnendozen)
 Isolatie
 Afstandhoudende clip
 Waterkerende, dampopen folie 
 Omegaprofi elen
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 Constructie: stalen binnendozen
 Isolatielaag 1: Cladisol
 Omegaprofi elen
 Primaire bevestiger
 Isolatielaag 2: Isolatierol λ32
 Horizontale, stalen buitenbeplating
 Secundaire bevestiger
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PREFAB CLADIWALL

HORIZONTALE BEPLATING VERTICALE BEPLATING

TRADITIONELE BINNENDOOSSYSTEMEN

TWEELAAGSE ISOLATIE-OPBOUW
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In onderstaande tabel kunt u eenvoudig zien met welke isolatie-oplossing u de gewenste U-waarde behaalt. Deze waarden zijn berekend op
basis van de EN ISO 6946. Bij horizontale beplating is gerekend met 2 primaire bevestigers per m2 en bij verticale beplating met 2,5 primaire 
bevestigers per m2. Bij gebruik van meer bevestigers per m2 zijn de U-waarden op aanvraag verkrijgbaar.

Gesloten binnendozen

U-waarde in W/m2K Binnendoos 90/500 Binnendoos 90/600 Binnendoos 110/600 Binnendoos 130/600 Binnendoos 140/600 Binnendoos 160/600

0,69 100 mm Click-pan

0,36 130 mm Cladisol

0,33 130 mm Cladipan 32

0,31 170 mm Cladisol

0,28 150 mm Cladipan 32

0,27 150 mm Cladipan 32 170 mm Cladisol

0,23 220 mm Cladipan 35

0,21 210 mm CLADIPLUS 220 mm CLADIWALL 200 mm (ULTIMATE) 
Cladipan 31

0,16 270 mm CLADIWALL

Geperforeerde binnendozen

U-waarde in W/m2K Binnendoos 90/500 Binnendoos 110/600 Binnendoos 130/600 Binnendoos 160/600

0,34 20 mm Cladacoustic + 
110 mm Cladipan 32

0,26 20 mm Cladacoustic + 
170 mm Cladipan 32

0,21 220 mm CLADIWALL 20 mm Cladacoustic + 
200 mm Cladipan 31

0,16 270 mm CLADIWALL

Voorwaarden
• U-waarden EPB conform ≤ 0,24 W/m2K met RVS bevestigers
• U-waarden niet-EPB conform > 0,24 W/m2K met stalen bevestigers
• Uitgaande van 2 en 2,5 bevestigers/m2 voor respectievelijk horizontale en 

verticale beplating 

TWEELAAGSE OPBOUW
Onderstaande tabel toont een voorbeeld voor een dubbellaagse isolatie-opbouw 
met ISOVER isolatieproducten. Wij gaan graag met u in gesprek om voor u de meest 
optimale situatie te berekenen voor de gewenste U-waarde.

U-waarde in W/m2K Binnendoos 130/600

Isolatielaag 1 Isolatielaag 2

0,18 170 mm Cladisol 110 mm Isolatierol λ32

U-waarde in W/m2K Binnendoos 110/600

Isolatielaag 1 Isolatielaag 2

0,17 170 mm Cladisol 110 mm Isolatierol λ32

Uitgangspunten
• Hart-op-hart afstand omegaprofielen 1240 mm
• Bevestiging omegaprofielen met RVS afstandhoudende schroeven met een 

lengte van 60 mm
• 2 RVS afstandhoudende schroeven per cross-section (2,69 stuks/m2)
• Stilstaande lucht in omegaprofielen

METAL CLADDING SOLUTIONS
KIES DE GEWENSTE U-WAARDE

* Schroeven zijn verkrijgbaar bij Etanco Benelux

*
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METAL CLADDING SOLUTIONS
KIES VOOR OPTIMALE 
BRANDVEILIGHEID
Alle ISOVER isolatiematerialen beschikken over de hoogste brandklasse A1 of A2-s1,d0. Dit betekent 
dat de materialen onbrandbaar zijn, geen of geringe rookproductie en/of druppelvorming geven. 
Ze leveren dus geen enkele bijdrage aan de verspreiding van brand. Dit in tegenstelling tot andere 
isolatiematerialen met een lagere ontbrandingstemperatuur. Bovendien bieden onze producten uitste-
kende brandwerende eigenschappen. Met onze Metal Cladding Solutions draagt u dus optimaal bij aan 
brandveilig bouwen.

ISOVER ULTIMATE™ is een nieuwe generatie minerale wol ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste 
eisen op het gebied van veiligheid en comfort. ISOVER ULTIMATE™ minerale wol heeft dezelfde posi-
tieve eigenschappen als de huidige generatie ISOVER glaswol producten voor wat betreft de isola-
tiewaarde, het gebruiksgemak, de milieuaspecten en de efficiency. Bovendien is ISOVER ULTIMATE™ 
een materiaal dat bestand is tegen extra hoge temperaturen, waardoor het over uitstekende brandwe-
rende eigenschappen beschikt. 

In onderstaande tabel vindt u de brandwerendheden van onze Metal Cladding Solutions. De onder-
liggende rapporten zijn ter inzage.

Brandwerendheid Metal Cladding Solutions (in minuten)

Product Binnen  buiten Buiten  binnen*

E (vlam-
dichtheid)

I (thermische 
Isolatie

E (vlam-
dichtheid)

I (thermische 
Isolatie

Cladisol (130 mm)  90 15 180  15

Cladipan 35 (220 mm)  90 15 180  15

Cladipan 32 (150 mm)  90 15  90  45

Cladipan 31 (200 mm)  60 30  60  60

ULTIMATE Cladipan 31 (200 mm) 180 30 240 240

ULTIMATE Cladisol (130-190 mm) 180 30 240 240

CLADIPLUS (210 mm)  90 15 180  15

CLADIWALL (220 mm)  30 30  30  30

* Brandwerendheden van buiten naar binnen zijn gemeten met de gereduceerde brandcurve.

AL ONZE ISOLATIEMATERIALEN BESCHIKKEN OVER DE HOOGSTE 
BRANDKLASSE A1 OF A2-S1,D0
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METAL CLADDING SOLUTIONS
AKOESTISCH COMFORT
Waarom akoestisch comfort goed is voor de gezondheid
Voorkom schadelijke gevolgen voor de gezondheid en serieuze stressverschijnselen door geluidshinder.
Akoestisch comfort is namelijk één van de belangrijkste criteria voor een (sociaal) duurzaam en 
gezond gebouw. Leer- en werkprestaties zullen hierdoor aanzienlijk verbeteren, zoals ook het 
ziekteverzuim. Akoestisch comfort kan worden gewaarborgd door zowel een goede geluidsisolatie als 
geluidsabsorptie. Met al onze Metal Cladding Solutions blinken wij uit op het behalen van zeer goede 
waarden op beide aspecten.

GELUIDSABSORPTIE
Binnen een gebouw ontstaan vaak harde geluiden, zoals (zware) machines of een groep mensen, 
welke een sterke bron van geluidshinder teweeg kunnen brengen. Deze hinder wordt nog versterkt 
wanneer het geluid wordt weerkaatst en nagalm-effecten geeft. Het absorberen van geluid in een 
ruimte kan worden gerealiseerd door toepassing van geluidsabsorberende producten, zoals glaswol. 
In gebouwen met véél geluidshinder, zoals sporthallen, kantoortuinen, machinehallen etc., kan een 
optimaal akoestisch comfort worden geboden met onze Metal Cladding Solutions en geperforeerde 
stalen binnendozen.

Onderstaande tabellen tonen de geluidsabsorptiecoëfficiënt van een constructie met een 
geperforeerde binnendoos P3 (23,4%) en ISOVER glaswolisolatie. De geluidsrapporten (Peutz A3797-
3-RA-001) en (CSTB,AC04-030) zijn ter inzage. 

Geluidsabsorptie 220 mm CLADIWALL

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,74 0,78 0,85 0,83 0,73 0,62

De gewogen geluidsabsorptiecëfficient αw bedraagt 0,75
De NRC (Noise Reduction Coefficient) bedraagt 0,80

Geluidsabsorptie 20 mm Cladacoustic + 110 mm Cladipan 32 in geperforeerde binnendoos

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,81 1,21 1,03 1,01 1,05 1,09

De gewogen geluidsabsorptiecëfficient αw bedraagt 1,00
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GELUIDSISOLATIE
De akoestische eigenschappen van ISOVER glaswol dragen in een constructie optimaal bij aan een 
uitstekende geluidsisolatie. Dit is mogelijk door het massa-veer-massa principe, waarin twee massa’s 
van elkaar zijn gescheiden door een ‘verende’ isolatielaag. Geluid brengt hierin de eerste massalaag aan 
het trillen. Vervolgens vangt de als schokdemper werkende isolatie deze trillingen op en geeft deze 
sterk verzwakt door aan de tweede massalaag. 

Niet de  massa van de tussenlaag, maar juist de stijfheid van de veer is hierin bepalend.  Hoe slapper 
de veer, des te beter de geluidsisolatie. Hiervoor is onze flexibele glaswol uitermate geschikt, dit in 
tegenstelling tot stijve hardschuim sandwichpanelen!

Onderstaande tabellen tonen de geluidsisolatie van een gesloten Metal Cladding gevel met ISOVER 
isolatiemateriaal conform ISO 10140-2:2010. 

Geluidsisolatie 200 mm Cladipan 31

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 26,0 37,3 54,6 60,1 59,5 66,9

De gewogen geluidsisolatie-index Rw (C:Ctr) bedraagt 50 (-4,-10) dB

Dezelfde waarden worden verondersteld voor 220 mm Cladipan 35 gebaseerd op akoestische 
gelijkwaardigheid. Het geluidsrapport (Peutz A2746) is ter inzage.

Geluidsisolatie 130 mm Cladisol

Frequentie (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

R (dB) 22,1 37,6 50,9 57,2 54,7 60,8

De gewogen geluidsisolatie-index Rw (C:Ctr) bedraagt 47 (-4,-10) dB

Dezelfde waarden worden verondersteld voor 130 mm Cladipan 32 gebaseerd op akoestische 
gelijkwaardigheid. Het geluidsrapport (Peutz A856) is ter inzage.

DE AKOESTISCHE EIGENSCHAPPEN VAN ISOVER GLASWOL DRAGEN IN EEN 
CONSTRUCTIE OPTIMAAL BIJ AAN EEN UITSTEKENDE GELUIDSISOLATIE

Een massa-veer-massa constructie met ISOVER glaswol (links) biedt een veel betere geluidsisolatie dan een sandwichpaneel gevuld met 
hardschuim isolatie (rechts).
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ISOVER CLADIPAN 31

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

200 1500 x 605 60 140/600 2,72 21,78 pallet 17 29,20 S

BINNENDOOSCONSTRUCTIES EPB-CONFORM

U 0,21λ31

* De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA LAGE U-WAARDEN

Met een tweelaagse isolatie-opbouw is het mogelijk om extra lage U-waarden te behalen. Afhankelijk 
van de gewenste U-waarde voorzien wij voor elk project in het juiste advies. 
Een tweelaagse opbouw is mogelijk met klassieke binnendozen en reguliere ISOVER Cladisol isolatie in 
de binnendoos. De verticale omegaprofi elen worden vastgezet met afstandhoudende schroeven, wat 
ervoor zorgt dat koudebruggen worden beperkt. 
De tweede isolatielaag komt in rollen van 605 mm breed tussen de omega profi elen, waardoor deze 
snel en eenvoudig kan worden verwerkt. Deze wordt vastgezet op de onderliggende isolatie met hier-
voor bestemde isolatiepluggen.

Neem contact met ons op voor een advies op maat.

U 0,17λ36 λ32

ISOVER CLADISOL

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 pallet 17 15,10 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 pallet 17 15,10 A

+
ISOVER ISOLATIEROL λ32

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

m2 per collo m2 per pallet Bestel-
eenheid

Pallets per 
volle vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

110 605 x 3500 4,24 101,64 pallet 18 11,50 A

Gelden er voor uw project extra hoge eisen, kijk dan ook eens bij ons prefab CLADIWALL systeem. 
Naast een hogere kwaliteit wordt hiermee tevens de bouwtijd aanzienlijk verkort.

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2021

+

λ36

λ32

ISOVER CLADIPAN 35

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

220 1500 x 605 60 160/600 2,72 32,67 pallet 17 27,20 L

U 0,23λ35
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CLADIWALL: PREFAB GEVELELEMENT
Systeemomschrijving: CLADIWALL is een gepatenteerd prefab gevelelement met een aanzienlijk 
kortere bouwtijd en een prettigere verwerking ten opzichte van traditionele binnendoossystemen. 
Het CLADIWALL systeem is verkrijgbaar met zowel dichte als geperforeerde binnendozen en heeft 
uitstekende akoestische, brandwerende en thermische eigenschappen. Daarnaast kan door de unieke 
opbouw nu ook met geperforeerde binnendozen een uitstekende luchtdichtheid worden gerealiseerd.

Toepassing: geschikt voor metalen gebouwen. Door de vooraf gemonteerde waterkerende, 
dampopen folie is uw gebouw na montage van het CLADIWALL systeem direct wind- en waterdicht. 
De gewenste gevel bekleding kan rechtstreeks op de voorgemonteerde omegaprofi elen worden 
geschroefd.

Projectbegeleiding: voor ieder project kijken onze adviseurs met de bouwer/ontwerper naar de ideale 
elementindeling. De elementen produceren we vervolgens zelf en leveren we exact op maat op het 
werk.

Dikte in mm excl. omega-
profi elen (≥ 25 mm)

Hoogte in mm Maximale lengte 
in mm

Binnen-
doossysteem

Prijs in € Categorie 
levertijd

220 2400 7500 110/600 Op aanvraag A

270 2400 7500 110/600 Op aanvraag A

Andere afmetingen en U-waarden in overleg mogelijk.

CLADIPLUS: VOOR RENOVATIE
Systeemomschrijving: CLADIPLUS is een gepatenteerd gevelisolatiesysteem voor renovatie van 
bestaande metalen hallen. Het systeem bestaat uit een stevige, vormvaste glaswolplaat met hoge 
isolatiewaarde en een CLADIPLUS clip. 

Toepassing: met CLADIPLUS kunt u de U-waarde van metalen hallen eenvoudig verhogen tot 
0,21 W/m2K. De metalen achterconstructie (binnendoos) hoeft bij toepassing van het CLADIPLUS 
systeem niet vervangen te worden. Hierdoor kan een winkel, magazijn of productielocatie open blijven 
tijdens de renovatie en wordt er geen omzet misgelopen. Het aantal benodigde CLADIPLUS clips en 
de daarmee gepaard gaande U-waarde is per project afhankelijk van het windgebied en de gebouw-
hoogte.

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

incl. clips

Categorie 
levertijd

210 1500 x 505 120 90/500 2,27 36,36 pallet 17 26,75 A

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2021

PREFAB SYSTEEMOPLOSSING

U 0,21λ35

λ32 U 0,21 U 0,16

λ35 CLADACOUSTIC: VOOR HOGE GELUIDSABSORPTIE
Productomschrijving: Cladacoustic is een dunne glaswol isolatierol voor het behalen van een hoge 
geluidsabsorptie in geperforeerde binnendozen (zie pag. 6). De isolatierol is aan de ene zijde bekleed 
met een zwart glasvlies dat zorgt voor een esthetische uitstraling aan de binnenzijde. De andere zijde 
is voorzien van een aluminium dampscherm waartegen elk regulier ISOVER isolatieproduct kan wor-
den geplaatst voor het behalen van de juiste U-waarde (zie pag. 4).

Toepassing: Cladacoustic is bestemd voor zowel een esthetische als bouwfysisch correcte toepassing 
in geperforeerde binnendozen.

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

20 505 x 15.000 37,88 454,5 pallet 17 8,90 A

20 605 x 15.000 18,15 435,6 pallet 17 8,90 A

* De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.

INNOVATIEVE SYSTEEMOPLOSSINGEN
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λ32

λ36

METAL CLADDING SOLUTIONS
Tarief voor Metal Cladding Solutions. Geldig vanaf 1 januari 2021

ISOVER CLADISOL

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

130 1500 x 505 40  90/500 3,79 60,60 pallet 17  9,65 L

170 1500 x 605 40 130/600 3,63 58,08 pallet 17 15,10 A

170 1500 x 605 60 110/600 3,63 58,08 pallet 17 15,10 A

OVERIGE BINNENDOOSCONSTRUCTIES

ISOVER CLADIPAN 32

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

130 1500 x 505 40 90/500 3,03 36,36 pallet 17 17,85 S

150 1500 x 505 60 90/500 2,27 27,27 pallet 17 20,55 S

150 1500 x 605 60 90/600 2,72 32,67 pallet 17 20,55 A

λ36 ISOVER CLICK-PAN

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

100 1500 x 505 25 90/500 5,30 84,84 pallet 16 7,80 L

λ31

λ36

BINNENDOOSCONSTRUCTIES MET EXTRA HOGE BRANDWERENDHEID

ISOVER ULTIMATE CLADIPAN 31

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

200 1200 x 605 60 140/600 1,45 17,42 pallet 24 47,65 A

ISOVER ULTIMATE CLADISOL

Dikte
in mm

Afmeting
in mm

Afstand 
zaagsnede 

in mm*

Binnen-
doos-

systeem

m2 per 
collo

m2 per 
pallet

Bestel-
eenheid

Pallets 
per volle 

vracht

Prijs in € 
per m2

Categorie 
levertijd

150 1200 x 505 60  90/500 1,82 45,45 pallet 24 21,25 A

150 1200 x 605 60  90/600 2,18 43,56 pallet 24 21,25 A

170 1200 x 605 60 110/600 2,18 43,56 pallet 24 24,45 A

190 1200 x 605 60 130/600 1,45 29,04 pallet 24 27,00 A

U 0,21

* De afstand tot de zaagsnede is gemeten vanaf de voorzijde van de isolatie.
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Recyclingservice glaswol 
Saint-Gobain heeft het milieu hoog in haar vaandel staan. 
Glaswolresten, zoals zaagafval of andere glaswolresten, kunnen 
worden gerecycled door Saint-Gobain. Alleen schone glaswolresten 
kunnen worden ingeleverd in verband met de herbruikbaarheid in 
onze productie. Glaswolresten dienen in recyclezakken (200 liter 
ofwel 0,2 m3 per zak) te worden aangeboden. Deze recycle zakken 
worden per 25 stuks verkocht en meegeleverd met een reguliere 
glaswolbestelling. Als bijdrage in de kosten wordt hiervoor € 5,79 
per stuk berekend. De gevulde recyclezakken halen wij binnen 10 
werkdagen op afspraak op met een minimum van 25 stuks. Neem 
hiervoor contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.

LEVERINGSVOORWAARDEN
Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepas-
sing op al onze aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten, 
ondanks alle tegengestelde bepalingen die op bestelbrieven of andere 
bescheiden die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen..

KLACHTEN
Saint-Gobain Solutions heeft als doelstelling om u zo goed mogelijk 
van dienst te zijn. Mochten er toch klachten zijn, dan willen wij die zo 
snel mogelijk naar tevredenheid oplossen. Bent u niet tevreden over 
de geleverde producten of zijn er andere zaken misgegaan? Neem 
dan direct contact met ons op. Wij zullen dan alles doen om in overleg 
met u de best mogelijke oplossing te vinden.
Klachten met betrekking tot schade en te weinig of verkeerd gele-
verde producten kunnen wij alleen in behandeling nemen als u dit 
direct op het afleverbewijs van de chauffeur heeft aangetekend.

DISCLAIMER
Saint-Gobain Solutions heeft een zo groot mogelijke zorgvuldigheid 
betracht bij het samenstellen van deze prijslijst. Toch kan niet worden 
uitgesloten dat de inhoud onjuistheden bevat. De gebruiker van deze 
prijslijst aanvaardt door aanname/gebruik hiervan daarvoor het risico 
uitdrukkelijk en kan Saint-Gobain Solutions hiervoor niet aansprakelijk 
stellen.

CONTACTGEGEVENS
ISOVER isolatieproducten
Saint-Gobain ISOVER
Sint-Jansweg 9 Haven 1602
B-9130 Kallo
Telefoon: +32 3 360 23 67 / +32 3 360 23 69
E-mail: info@isover.be 
Website: saint-gobain-solutions.nl
BTW-nummer: BE 0400.865.465

Saint-Gobain ISOVER is een handelsnaam van Saint-Gobain 
Construction Products Belgium N.V. 

Prefab systeem CLADIWALL
Saint-Gobain Solutions 
Stuartweg 1b, 4131 NH Vianen
Postbus 96, 4130 EB Vianen
Telefoon: 0347 35 84 04
E-mail: info@saint-gobain-solutions.nl
Website: saint-gobain-solutions.nl
KvK: Handelsregister Breda 20022420
BTW-nummer: NL009960120B01

Saint-Gobain Solutions is een handelsnaam van Saint-Gobain 
Construction Products Nederland B.V.

LEVERINGSSERVICE
Hieronder vindt u al onze leveringsmogelijkheden overzichtelijk bij 
elkaar. Deze leveringsservice bieden wij aan onze directe klanten. 
Bestelt u de metaalbouwproducten via één van onze distributeurs? 
Bespreek dan met uw leverancier uw wensen op basis van de hier 
besproken mogelijkheden.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van het CLADIWALL prefab 
gevelelement? Neem dan rechtstreeks contact op met Saint-Gobain 
Solutions.

Prijzen
Alle in deze prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

Bestelhoeveelheid
Onze producten leveren wij franco vanaf een waarde van 1250 euro. 
Voor kleinere leveringen geldt een toeslag. Neem hiervoor contact op 
met de commerciële binnendienst.

Wijzigen bestelling
Aan het wijzigen, annuleren of uitstellen van een bestelling kunnen 
logistieke kosten verbonden zijn. Informeer hiernaar bij onze verkoop 
binnendienst.

Orderbevestiging
U ontvangt na opname in ons ordersysteem bij elke order altijd een 
orderbevestiging en een afdruk van onze algemene verkoop- en leve-
ringsvoorwaarden.

LEVERTIJDEN

Categorie 
levertijd

Categorie 
product

Levertijd

S Standaard 3 tot 5 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld

L Levertijd 3 tot 15 werkdagen, indien voor 12.00 uur besteld

A Aanvraag In overleg met onze verkoop binnendienst

Tijdleveringen
Het is mogelijk een gewenste tijdlevering af te spreken. Wij verzoeken 
u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling.
• Volle vrachten: tijdlevering mogelijk tussen 06:00 en 19:00 uur.
• Halve vrachten of meer (≥ 9 pallets): vóór of na 12:00 uur 

’s middags. Tijdlevering voor halve vrachten is mogelijk tegen een 
toeslag van € 200,–.

• Kleinere deelvrachten: geen specifiek tijdstip of dagdeel mogelijk. 
Levering tussen 07:00 en 17:00 uur.

Voor ULTIMATE producten en accessoires kunnen afwijkende tijdle-
veringen en losprocedures gelden. Onze verkoop binnendienst kan u 
hierover nader informeren.

LOSSEN OP DE BOUWPLAATS
Kooiaap service op de bouwplaats
Indien op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te 
lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit 
niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw 
bestelling. Bij bestellingen van 5 pallets of minder wordt hiervoor als 
bijdrage in de kosten een bedrag van € 70,00 in rekening gebracht. 
De pallets worden met de kooiaap op één locatie tot een afstand van 
50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats 
dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen verzoeken 
wij u om het mobiele nummer van de ontvanger op uw bestelling te 
vermelden.

RECYCLING
Pallet retourservice 
Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Saint-Gobain. Dit is 
mogelijk vanaf een hoeveelheid van 35 lege Saint-Gobain pallets. Wij 
verzoeken u hiervoor vooraf contact op te nemen met onze afdeling 
verkoop binnendienst.
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