Textielarchitectuur

Een goed binnenklimaat begint aan de buitenkant

Beste lezer,
Bent u als architect, aannemer of beleidsmaker op zoek naar een bijzondere
en betaalbare façade oplossing voor
kantoor, winkelcentrum, school of
openbaar gebouw?
Poly-Ned biedt u innovatieve, vormvrije
en duurzame technische geveltextiel
producten voor nieuwe gebouwen en
renovaties.

De mogelijkheden van microgeperforeerde membranen zijn groots.
Dat is één van de redenen waarom ik er zo enthousiast over ben.

• Aangenaam zicht naar buiten toe, waarbij schittereffecten beperkt
worden.
• Eenvoudig te monteren bij nieuwe projecten of renovatie. Wij hebben

Denk bijvoorbeeld aan:
• Esthetisch: 3D-volumes, kromme lijnen, veel keuzevrijheid in
kleuren, een grafische bedrukking of een interessant lichtspel.
• Duurzaamheid en bestendigheid in alle klimaatomstandigheden.
De uv-werendheid is uitstekend, zónder een opgesloten

een eigen, ervaren montageteam dat de montage uitvoert.
• U kunt kiezen voor recyclebare materialen zodat u uw ecologische
voetafdruk beperkt.
Wanneer u na het lezen van deze brochure ook enthousiast bent, of
meer wilt weten, schroom dan niet contact op te nemen.

gevoel te krijgen.
• Lichte constructie vergeleken met andere materialen.

Vriendelijke groet,

• Thermisch comfort en energiebesparing. Dit sluit goed aan

Simon Visser,

bij de BENG eisen.

Product Development bij Poly-Ned

Uw gevel als eye catcher?
Hoe mooi zou het zijn als u exact kunt bepalen welk beeld op uw gevel komt?
Dankzij printtechnologie kan dat gewoon. Wij kunnen het technische textielweefsel van uw façade voorzien
van een logo, print of afbeelding. U krijgt maar liefst 10 jaar garantie op de printkwaliteit en kleurechtheid.
Het materiaal behoudt de uv-werende eigenschappen en is daarmee ideaal toe te passen als permanente
zonwering voor glas.
En wilt u na verloop van tijd een andere afbeelding? Ook dat kan. De kosten zijn relatief laag omdat de profielen waar het textielweefsel aan bevestigd is gewoon hergebruikt kunnen worden.

Is uw gebouw
toe aan een
renovatie?
Technische textielweefsels lenen zich uitstekend om oude, lelijke gevels uit het zicht te halen.
Onze vakkundige monteurs plaatsen profielen op de bestaande gevel en daar wordt het textielweefsel,
of membraan, in gespannen. Hiermee geeft u uw gevel een nieuwe levensduur van circa 25 jaar.
Bij Philips kozen ze er voor het membraan aan de achterzijde met led te verlichten waardoor een
strak lijnenspel zichtbaar wordt op de gevel.

Facelift voor tribune
van Circuit Zandvoort
De tribune van het circuit in Zandvoort mag weer gezien worden.

Het ontwerp- en offerteproces werden in een snelkookpan gestopt en

De onderzijde van het dak is voorzien van een in het oog springend

medio januari lag er een plan en een offerte waar het Circuit ‘ja’ tegen

beprint doek van een technisch textielweefsel. Dankzij het nieuwe

kon zeggen. Om de uitvoering snel te kunnen realiseren hebben we

textieldoek en de print is de onderzijde van het dak aan het oog

de samenwerking met partners gezocht.

onttrokken en is een geweldige positie gecreëerd voor een sponsorboodschap.

De bekleding van het dak is uit 11 delen gemaakt. Zodoende kon het
doek tussen de spanten van het tribunedak bevestigd worden. De

Er is gekozen voor een speciaal geproduceerd pvc gecoat doek. Het

uitdaging bij dit werk zat in het maken van de printpatronen, om tot

substraat van hoge kwaliteit werd voorzien van een speciale printlak.

een naadloos passend beeld te komen. In nauwe samenwerking met

Daarop zijn de print én een beschermende PU-laklaag aangebracht.

het reclamebureau van Circuit Zandvoort is het ontwerp tot stand

Dankzij dit specialistische productieproces heeft Circuit Zandvoort

gekomen.

10 jaar garantie op het geprinte doek gekregen.
Om een strak en publieksveilig resultaat te krijgen hebben we ervoor
Op zoek naar verfraaiing

gekozen de doeken tussen de spanten te bevestigen aan een aluminium

Vlak voor de kerst 2019 werd Poly-Ned benaderd door de architect die

kederprofiel. Het doek is middels een kederpees in het profiel getrokken.

Circuit Zandvoort renoveerde. De circuit directie zat in haar maag met
de minder fraaie onderzijde van de tribune. Concreet was de vraag

Het resultaat is een prachtige strakke hemel in de tribune én de

of Poly-Ned vóór april de onderzijde van de tribune een facelift kon

complimenten van de klant die het resultaat boven verwachting

geven. Deze uitdaging hebben we uiteraard opgepakt.

vindt. Daar doen we het voor!

Energie- en milieuprestaties van gebouwen
(Certificeringen Breeam, Leed, HQE)

Reinigen textiele gevelbekleding is kinderspel

De bouw vormt op dit moment de voornaamste
energieverbruiker wereldwijd. Professionals in
de bouw en vastgoed zijn op zoek naar efficiënte

Voor reinigen van membraan heeft u alleen een

oplossingen die snel te realiseren zijn als reactie

borstel en water nodig. Geen hogedrukreinigers,

op de nieuwe energie-uitdagingen zonder echter

geen chemicaliën. Voor hardnekkige vlekken,

in te hoeven leveren op het comfort van de

zoals vogelpoep, zijn speciale, niet agressieve

gebruikers van de gebouwen. Met behulp van

reinigingsmiddelen op de markt.

buitenzonwering kan op efficiënte wijze worden voorkomen dat het ‘s zomers in gebouwen

Poly-Ned biedt onderhoudscontracten waarbij

te warm wordt, waardoor de exploitatiekosten

de reiniging voor u wordt verzorgd.

worden beperkt.

Omgekeerd probleem
Optimaal
warmtecomfort

Wist u dat ongeïsoleerde gebouwen tot
30% van hun warmte verliezen via de ramen?
Met alle vooruitgang op het gebied van isolatie
ontstaat echter stilaan het omgekeerde effect:
niet warmteverlies, maar oververhitting wordt

Membraan houdt tot 97% van de warmte tegen,

het belangrijkste probleem. Gebouwen zijn zo

voor een beter comfort en minder gebruik van airco’s.

goed geïsoleerd dat ze blijven opwarmen, mede

Het is langdurig bestand tegen intensief gebruik

door het binnenvallende zonlicht. Verschillende

en weersomstandigheden (regen, uv-straling, wind

case studies van Poly-Ned toonden eerder al aan

enz.): geen risico op vervorming of scheuren.

dat interne zonwering daarvoor een uitstekende

Door het gladde oppervlak is het eenvoudig te

oplossing kan zijn. In vergelijking met ruimtes

onderhouden en de strenge pigmentselectie

waar geen enkele zonwering aanwezig is,

garandeert dat de kleuren lang mooi blijven.

kan het verschil oplopen tot 19,5°C!

KLM casus
Naam project: KLM OCC (operational control center)
Locatie: Schiphol Airport
Datum van oplevering: Januari 2019
Oppervlakte: 830 m2

Recent heeft Poly-Ned de zonwering vervangen van het OCC
gebouw van KLM op Schiphol. Het totale werk bestond uit vier
gevels met een oppervlakte van 830 m2.
De vraag van de klant:
“Vervang de gecorrodeerde metaalgaas façade door een textiel
façade en zorg voor zonwering.”
Op het pand was een zonwering aanwezig van metaalgaas. Deze
was echter aan corrosie onderhevig. Poly-Ned heeft een pvc gecoat
technisch textielweefsel geadviseerd ter vervanging. Nadat de
klant overtuigd was van de garanties en levensduur hebben we de
opdracht gekregen de gehele zonwering te vervangen. De demontage en montage zijn volledig door Poly-Ned verzorgd, waarbij de
bestaande achterconstructie hergebruikt is.
De klant was met name verrast door het lichte gewicht van het
geveltextiel en de minimale beperking van het uitzicht terwijl toch
het zonwerende effect werd behaald.
Het gekozen geveltextiel voldoet aan brandklasse B en is recyclebaar.
De belangrijkste voordelen voor de klant nog even op een rijtje:
• Transparantie;
• Zonwering;
• Recyclebaarheid;
• Vrije kleurkeuze;
• Licht gewicht.

Gevelrenovatie en transformatie door Poly-Ned
Textiel technologie biedt ongekende mogelijkheden voor
permanente toepassing bij renovatie en transformatie van
vastgoed. De vormvrijheid is groot en het materiaal is licht van

Textielarchitectuur

gewicht. We prefabben zoveel als mogelijk in onze zeilmakerij
dus we zijn maar kort op de bouwplaats aanwezig. De pvc gecoate
textiel weefsels, staalweefsels en teflon gecoate onbrandbare
glasweefsels hebben een lange levensduur (>25 jaar), vergen

Poly-Ned BV

weinig onderhoud en zijn 100% recyclebaar! De materiaaleigen-

Oostermeentherand 16

schappen van al onze technische weefsels zijn zeer gunstig

8332 JZ Steenwijk

met betrekking tot zonwering, brandvertraging of zelfs onbrandbaarheid. Op een kosten efficiënte manier transformeren we

Postbus 177

de gebouwschil inclusief de benodigde achterconstructie.

8330 AD Steenwijk

Wij zijn marktleider in gevelarchitectuur met onze technische

tel. +31 (0) 521 320240

textielweefsels. Al bijna 50 jaar maken wij de meest toonaangevende

fax. +31 (0) 521 320230

projecten waar onder ook façades in binnen- en buitenland.

office@polyned.nl

We houden er van om vanaf het eerste idee, de eerste schets,

www.polyned.nl

aan tafel te zitten met bouwers en bedenkers. Indrukwekkende
en duurzame gevels mogelijk maken, daar gaat het ons om.
We zijn een Nederlands bedrijf met veel vakmanschap en passie
in eigen huis, van engineering tot montage en onderhoud. En we
ontwikkelen door.
Meer weten over een renovatie, beprinte gevel
of permanente zonwering? We adviseren je graag.
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