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5 redenen om te kiezen voor
SKELLET®-profielen van Circonfix.
De nieuwe norm voor lichtgewicht staalskeletbouw.

Het SKELLET®-profiel is een gepatenteerd constructiesysteem dat bestaat uit kruisvormige,
koudgewalste, hoogwaardige stalen kokers met terugliggende vlakken waarin om de 25 mm gaten
zijn geponst. Er zijn drie veelzijdige SKELLET®-varianten. Lichtere constucties bouwt u met de
50- of 75-serie. De 100-serie is geschikt voor zwaardere toepassingen en industriebouw.
Het SKELLET®-constructiesysteem is maatvast en bestaat uit profielen en verbindingsstukken
uit Magnelis plaatstaal (uitzonderlijke weerstand tegen corrosie). De onderdelen worden duurzaam
bevestigd met blindklinknagels. Deze profielen, mits juist toegepast, kunnen alle lasten aan.

Flexibiliteit is de basis van het SKELLET®-concept.

Er zijn geen beperkingen aan de mogelijkheden. Ook de monteur kan op de bouwplaats eenvoudig
veranderingen doorvoeren, zonder hoge kosten. Bovendien is een SKELLET®-constructie flexibel
(nieuwe delen kunnen toegevoegd worden). Ook is het systeem milieuvriendelijk en recyclebaar.
Kortom, een perfecte oplossing voor circulair bouwen en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Circonfix heeft alles in huis: van idee tot assemblage.

Circonfix heeft alles in huis om het gebruik van SKELLET® voor u tot een succes te maken. Daarbij
kunt u kiezen voor maatwerk, maar ook voor een standaardpakket. U kunt bij ons terecht voor
het volledige traject: van engineering tot productie en montage. Van advies en projectbegeleiding
tot realisatie en turn key oplevering. Elk project krijgt van ons de aandacht die het verdient!
Neem vrijblijvend contact met ons op: bel +31 (0)252 508 508. Of mail naar: info@circonfix.nl

VERZINKT MATERIAAL, DUS GEEN KANS
OP SCHIMMELVORMING EN CORROSIE.

1. Van idee tot realisatie
- Engineering, productie, montage
en turn key oplevering.

GOEDKOOP IN VERGELIJKING
MET HOUT EN WARMGEWALST STAAL.
LICHT EN HANDZAAM PROFIEL.

2. Veelzijdigheid in bouwen
- Alles is mogelijk, van fabriekshal tot
kippenren. Maatwerk of prefab.

3. Lage CO2 belasting

- Circulair bouwsysteem (tot 95%).
- Lichter dus minder transportkosten.
- Duurzaam en groen product.

4. Prijsvriendelijk
- Minder staalverbruik (tot 50%) door
de zeer sterke maatvaste kokervorm.
- Standaard pre-productie.

5. Eenvoudige assemblage
- Gereduceerde arbeid.
- Handzaam gereedschap.

DE KOKERVORM HEEFT EEN
HOGERE TORSIESTIJFHEID DAN
C-PROFIELEN.
HIERDOOR IS MEER
DRUKBELASTING MOGELIJK.

GARANTIE OP MAATVAST
BOUWEN DOOR GATEN OP
STEEKMAAT 25 mm.

SKELLET® PROFIELEN
Een veelzijdige oplossing voor
het nieuwe lichtgewicht bouwen.
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