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Ontketen onbegrensde mogelijkheden in duurzaam architectonisch ontwerp met gevels van 
ArcelorMittal Construction. Gebruik kleur, vorm en textuur om de wereld om u heen vorm te geven  
en gebouwen te creëren die ontzag wekken of die naadloos opgaan in hun omgeving.

Veel architecten geloven dat functie voorrang heeft op vorm. De gevels van ArcelorMittal 
Construction zijn ontworpen om zowel functioneel als mooi te zijn. Of uw project nu de nadruk legt op 
brandwerendheid, energie-efficiëntie of andere aspecten, onze gevels voldoen aan de hoogste normen. 

Deze brochure is bedoeld als bron van inspiratie en om u te laten zien dat uw projecten werkelijkheid 
kunnen worden, precies zoals u zich dat voorstelt. Lees dus verder en laat uw creativiteit de vrije loop.

Niets is onmogelijk

Inspiring Smarter Building

Project: Room 2030     Architect: Sergio Baragaño     Fotograaf: © Mariela Apollonio

Inhoud
3 Architectonische  
 gevelprofielen 
 Eclectic® 
 Isis 
 Creneo 
 Adour 
 Mascaret® 
 Trapeza® 

 Oceane® 
 Abysse 
 Baïne® 
 Arguin® en Arguin® XL 
 Caïman®

23 Sidings 
 ST Evolution 
 ST en Hairplan® 
 Chaotic 
 ST Lumière 
 Littoral 
 Pulsation 
 Vibrato 
 Etnic 
 Cailloc 
 Crescendo 
 Ecaille® en Gascogne

41 Cassettesystemen 
 Coque MD® 
 Coque SP 
 Coque BS 
 Coque MD® Origami 
 ST Origami

51 Draagpanelen 
 Archisol® 
 Promisol® S Hybrid

57 Oplossingen op maat 
 Kleuren en coatings 
 Perforatie 
 Roestvrij staal 
 Indaten® 
 Muralys®
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Unieke gevels in elke kleur en vorm

Ons gevarieerde assortiment gevelprofielen geeft uw gebouwen 
een uniek karakter en levert de beste prestaties. En omdat wij het 
productieproces in handen hebben, kunnen we profielen in bijna elke 
vorm en kleur en volgens elke specificatie maken, zodat u volledige 
ontwerpvrijheid heeft. Durf grenzen te verleggen.

Architectonische 
gevels

Architect: Sergio Baragaño     Producten: ST + ST Lumiere     Coating en kleur: Hairexcel® Onyx     Fotograaf: ©Mariela Apollonio
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Plaats 
Houten, Nederland

Architect 
wilma wastiau

Producten 
Normale en geperforeerde Isis

Coating en kleur 
Granite® Silky Shine Gold

Soort gebouw 
Industrieel en logistiek

Fotograaf 
© Martijn Kort

4

Koninklijke 
Nederlandse 
Munt



Eclectic®
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Technische gegevens Eclectic® 
9.61.30

Eclectic® 
7.61.50

Nominale staaldikte (mm) 0,63 of 0,75

Gewicht (kg/m2) 8,37 - 9,97 

Dekbreedte (mm) 900 700

Max. lengte (mm) 
12.000  (verticaal gemonteerd)   

9.500    (horizontaal gemonteerd) 

Min. lengte (mm) 1.800

Geometrie Asymmetrisch 

Bevestiging Zichtbaar

Kies asymmetrisch, symmetrisch of willekeurig met het 
Eclectic®-assortiment. Golven onder verschillende hoeken maken 
het mogelijk te spelen met willekeurige barcodepatronen van licht 
en schaduw. Verkrijgbaar in vier stijlen. Combineer onze subtielere 
Eclectic® 30-profielen in een willekeurige volgorde met de meer 
gedurfde Eclectic® 50-variant om iets echt unieks te creëren.

• Asymmetrische geometrie 

•  Mix 4 compatibele varianten van de Eclectic®-profielen in 
een willekeurige volgorde

• Perforatie mogelijk 

• Enorm scala aan kleuren en coatings 

Architect 
Buro Holdijk

Project 
Arma Keukens en Sanitair

Plaats
Nunspeet, Nederland

Coating en kleur 
 Hairexcel® Kohl 

Soort gebouw
Showroom en opslag

Producten 
Eclectic®

Fotograaf
© LT Photography

Mix Eclectic®-profielen om willekeurige  

barcode te creëren 



Isis 33A

Isis 54I

Isis 78C

Isis AL6
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 0,63 - 0,75

Gewicht (kg/m2) 6,86 - 8,56 

Dekbreedte (mm) 600 - 880

Max. lengte (mm) 6.000

Min. lengte (mm) 750

Geometrie
Driehoekig of 

piramidevormig

Bevestiging Zichtbaar

Driehoekige puntprofielen in een oneindige combinatie van 
kleuren, breedtes, diepten en volgorden creëren strakke 
of willekeurige lineaire patronen voor een eigentijdse maar 
ook tijdloze look.

• Regelmatige of willekeurige driehoeksteek van 20–150 mm 

• Schuine golven op aanvraag 

• Geperforeerde afwerking in overleg 

• Verticale of horizontale installatie 

• Lengte van 750 tot 6.000 mm 

• Zichtbare bevestigingen 

Architect 
wilma wastiau

Project 
Koninklijke Nederlandse Munt

Plaats
Houten, Nederland

Coating en kleur
Granite® Silky Shine Gold

Soort gebouw
Industrieel en logistiek

Producten 
Normale en geperforeerde Isis

Fotograaf
© Martijn Kort Driehoekige 

golven

Isis 

Probeer regelmatige of 

willekeurige golffrequenties  
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 0,75 

Gewicht (kg/m2) 0,63 - 11,95 

Dekbreedte (mm) 500 - 650

Max. lengte (mm) 6.000

Min. lengte (mm) 1.000

Geometrie Vierkant

Bevestiging Zichtbaar

Rechthoekig-geprofileerde Creneo-profielen worden op maat 
gemaakt, zodat u regelmatige of willekeurige patronen kunt 
gebruiken met verschillende diepten en breedtes. Perforatie 
en het volledige assortiment Colorissime-kleuren geven u nog 
meer keuze; de mogelijkheden zijn eindeloos.

• Regelmatige of willekeurige golfdiepten van 25 tot 70 mm

• Schuine hoeken op aanvraag 

• Perforatie op aanvraag 

• Verticale of horizontale installatie 

• Zichtbare bevestigingen 

Architect 
A+ Architecture

Producten 
Creneo

Project 
Cinema Jean-Claude Carriere 

Plaats
Bédarieux, Frankrijk

Coating en kleur
Hairplus® in Titanium,  

Bordeau, Ruby en Baldosa

Soort gebouw
Recreatie

Fotograaf
© Camille Gharbi

Creneo 

Creneo 50A

Creneo AL4

Creneo 50D

Horizontaal of  
verticaal te installeren 

Probeer regelmatige of 

willekeurige golfreeksen 
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 12,62

Dekbreedte (mm) 900

Max. lengte (mm) 6.000

Min. lengte (mm) 800

Geometrie Vierkant

Bevestiging Zichtbaar 

Met trapeziumvormige golven met verschillende dieptes en 
frequenties en willekeurige rechthoekige perforaties creëert 
Adour gebouwen die bruisen van individualiteit. Van dichtbij 
heeft de gevel de elegantie van fijn kantwerk. Van veraf, 
wanneer de details het licht vangen, schittert de gevel als een 
kalme oceaan op een heldere dag. De semi-transparantie dient 
om een glimp van de onderliggende structuur te onthullen. 
Hierdoor kunt u spelen met kleur en vorm, maar het maakt 
Adour ook ideaal voor gebruik als zonwering.

• Verkrijgbaar in aluminium, RVS en staal

• Willekeurige rechthoekige perforatie

• Vierkante golven met drie verschillende diepten

• Zichtbare bevestigingen

• Verticale installatie

Adour 

Architect 
Agence Hirsch  

& Zavagno Architectes

Plaats
Tarbes, Frankrijk

Producten 
Adour

Project 
ENI - National School  

of Engineering

Coating en kleur
 Irysa® Isatis

Soort gebouw
Onderwijs

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction 

Adour 3.133.900

Adour 3.73.900

Zware perforatie creëert een semi-

transparante gevel die structureel detail

eronder laat doorschemeren 
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00 

Gewicht (kg/m2) 9,96 kg/m2

Dekbreedte (mm) 910  

Max. lengte (mm) 5.000

Min. lengte (mm) 1.000

Geometrie Gunwale-effect 

Bevestiging Zichtbaar 

De schuine (of ‘gunwale’) golven van Mascaret® zijn elegant en 
tijdloos. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende perforatiestijlen om 
ze meer of minder transparant te maken, afhankelijk van het 
weer, de tijd en het seizoen. Onthul zo veel of zo weinig als u 
wilt van het gebouw achter de Mascaret®-gevel.  

• Perfect voor gebruik als zonwering 

• Verticale of horizontale installatie 

• Op maat gemaakte perforatie 

• Zichtbare bevestiging 

Architect 
VK Architects & Engineers

Project 
AZ Sint-Jan

Plaats
Brugge, België

Coating en kleur
Pearl Gold Perla

Soort gebouw
Parkeergarage 

Fotograaf 
© ArcelorMittal Construction  

Producten 
Mascaret®

Mascaret®  

Perforatie: 27% standaard, 23%, 17%, 13%  
volgens de diameter van de gaten

Onthul dynamische binnenomgevingen 

met gedeeltelijke transparantie
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 0,75 

Gewicht (kg/m2) 
Afhankelijk van het  

geselecteerde profiel

Dekbreedte (mm) 
Afhankelijk van het  

geselecteerde profiel  

Max. lengte (mm) 12.000

Min. lengte (mm) 
Afhankelijk van het  

geselecteerde profiel

Geometrie Trapeziumvormig 

Bevestiging Zichtbaar 

Voeg ritme en levendigheid toe aan uw ontwerp met de 
diepe, smalle trapeziumvormige golven van Trapeza®. 

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Voeg perforatie toe en gebruik Trapeza® als zonwering 

• Verkrijgbaar in een enorm scala aan kleuren en coatings

• Kies de golfdiepte en frequentie van uw voorkeur

Architect 
Agence Schurdi-Levraud  

Architecture

Project 
Housing Le Jardin Des Bassins

Plaats
Bordeaux, Frankrijk

Coating en kleur
Hairexcel® Gold,
Authentic Pyrite

Soort gebouw
Residentieel

Producten 
Trapeza®

Fotograaf
© Christophe Pit

Trapeza®

Oceane® doet denken aan pittoreske, houten 
gevelbekleding en combineert een vleugje nostalgische, 
rustieke charme met de moderne mogelijkheden van 
architectonische gevelprofielen. De zaagtandgolven 
van Oceane® zijn verkrijgbaar in verschillende dieptes 
en kunnen zowel verticaal als horizontaal worden 
geïnstalleerd. 

• Neem contact met ons op voor perforatie op maat 

• Met perforatie perfect voor gebruik als zonwering 

• Kan verticaal of horizontaal worden geïnstalleerd 

• Verkrijgbaar in drie verschillende diktes 

•  Zaagtandgolven zijn verkrijgbaar in drie verschillende 
diepten 

Oceane®

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 0,75 – 1

Gewicht (kg/m2) Variabel

Dekbreedte (mm) 
Afhankelijk van profiel, 
960, 1000 of 1050

Max. lengte (mm)  13.000

Min. lengte (mm)
     Afhankelijk van het
geselecteerde profiel

Geometrie Zaagtand

Bevestiging Zichtbaar

Architect 
Lobjoy & Bouvier & Boisseau 

Projectleider: Indigo Park

Project 
Les Jardins De L'Ars Parking

Plaats
Bordeaux, Frankrijk

Coating en kleur
 RVS hoogglans

Soort gebouw
Parkeerplaats

Producten 
Oceane®

Fotograaf
© Christophe Pit

Oceane 70

Oceane 70

Diepe trapeziumvormige golven creëren 

levendige contrasten van licht en 

schaduw
De geometrie kan op 

aanvraag worden 
aangepast
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Abysse
De gevels Abysse, Baïne®, Arguin® en Arguin® XL hebben 
een gemeenschappelijke symmetrie met hun driehoekige 
of sinusoïdale golven die elk ontwerp een decoratieve 
uitstraling geven. 

Neem contact met ons op voor andere materialen

Geef elk exterieur een dynamisch karakter met de gladde, 
snelle golven van onze Baïne®-gevel. Combineer de gevel 
met Abysse, Arguin® en Arguin® XL voor extra diverse 
patronen en texturen. 

• Symmetrische driehoekige golven 

• Horizontale installatie op gevel of over dakbedekking 

• Zichtbare bevestiging 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 10

Dekbreedte (mm) 800 

Max. lengte (mm) 4.000

Min. lengte (mm) 1.000

Geometrie Sinusoïdaal

Bevestiging Zichtbaar

• Symmetrische sinusoïdale (afgeronde) golven 

• Verticale of horizontale installatie 

• Gebruikt als interne of externe bekleding en op het dak 

•  De breedte en frequentie van de golven kunnen op 
aanvraag worden gewijzigd 

•  Golfprofielen maken grote overspanningen en 
dubbelwandige bekleding mogelijk 

• Zichtbare bevestiging 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 14

Dekbreedte (mm) 720 

Max. lengte (mm) 4.000

Min. lengte (mm) 1.000

Geometrie Sinusoïdaal

Bevestiging Zichtbaar

Baïne®

De geometrie kan op 
aanvraag worden 

aangepast
Neem contact met ons op voor andere materialen

Architect 
Hoofdarchitecten: Dusapin & 

Leclercq. Uitvoerend architect: 
Emergence

Project 
ENS Chemistry School

Plaats
Brunstatt-Dbenhein, Frankrijk

Coating en kleur
Solexcel®  RAL 1035

Soort gebouw
Onderwijs

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction

Architect 
Fanny Quitard architecte

Project 
Matrix kantoren

Plaats
Houdan, Frankrijk

Coating en kleur
Edyxo® Distena, Hairplus® Silver

Soort gebouw
Kantoor

Fotograaf
© Fanny Quitard architecte

Producten 
Abysse

Producten 
Baïne®

De geometrie kan op aanvraag 

worden aangepast



Arguin®

Arguin® XL
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Arguin®  
en Arguin® XL De microbent-profielen van Arguin® en Arguin® XL zorgen 

voor een zeer onderscheidend lineair, bijna krijtstreepdetail. 
Vraag aangepaste golfbreedtes en -frequenties aan of 
combineer met Baïne® en Abysse voor extra variatie.

Schubben voor extra 
schoonheid 

Golvende patroonlijnen

Caïman®

• Unieke microbent-golfvormen 

• Verticale of horizontale installatie 

•  Kan worden gebruikt als buitenbekleding, op het dak of 
voor binnendecoratie 

•  De breedte en frequentie van de golven kunnen op 
aanvraag worden gewijzigd 

• Verborgen bevestigingen 

• Afmetingen om maat 

•  Verkrijgbaar in roestvrij staal, voorgelakt staal  
en aluminium

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 0,75

Gewicht (kg/m2) Variabel

Dekbreedte (mm) 1.000

Max. lengte (mm) 800

Min. hoogte (mm) 800

Geometrie Schubben-effect 

Bevestiging Verborgen

Breng uw architectuur tot leven met ons overlappende 
Caïman®-bekledingssysteem. Verborgen bevestigingen, 
aangepaste plaatvormen en onregelmatige 
installatiehoeken kunnen worden gecombineerd om 
oppervlakken te creëren die bijna organisch aandoen, zoals 
de schubben van reptielen.

Neem contact met ons op voor andere materialen

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 10

Dekbreedte (mm) 525 / 741

Max. lengte (mm)
3950 Arguin®  

4000 Arguin® XL

Min. lengte (mm) 1.000

Geometrie Microbent-golven 

Bevestiging Zichtbaar

Neem contact met ons op voor andere materialen

Architect 
AIA Architectes

Plaats
Saint-Paul, Frankrijk

Coating en kleur
Hairultra® Opale

Soort gebouw
Gezondheidszorg

Producten 
 Arguin® XL

Fotograaf
© Castel et Fromaget

Project 
Ziekenhuiscentrum

Architect 
Avant Propos   

Project 
Base of Eaux vives

Plaats
Tilloy-lés-Mofflaines, Frankrijk

Producten 
Caïman®

Coating en kleur
Touch Gloss RVS

Soort gebouw
 Sport   

Fotograaf
© Boris Michel
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Sidings 
Perfecte vorm en functie vanuit elk perspectief

Da Vinci zei ooit: 'Eenvoud is de ultieme verfijning'.  
En Mies van der Rohe merkte op: 'God is in the details'.  
Wat uw visie ook is, er zijn oneindig veel manieren om te verrassen 
en te betoveren met de gevelbekledingsproducten van ArcelorMittal 
Construction. Creëer rechte lijnen of origami-vouwen voor gevels 
op maat en om esthetische aantrekkingskracht met prestaties te 
combineren.



Boca Argentina

Tulpenveld

Costa nova
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Schoolgroep 
Germaine Tillion

Plaats 
Toulouse, Frankrijk

Architect 
IDP Architectes + Synopsys

Producten 
Gascogne

Coating en kleur 
Hairplus® Lemon, Opale en 

verschillende kleuren in RAL 3027, 
4005, 6027 en 2008

Soort gebouw 
Publiek

Fotograaf 
© Lionel Ruhier
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Het lineaire ontwerp van de ST Evolution-serie stelt 
architecten in staat om de uitgestrektheid van ruimten te 
benadrukken. ST Evolution is vergelijkbaar met het ST-
assortiment met zijn verborgen bevestigingen. ST Evolution 
creëert ook vloeiende contouren die in het oog springen, maar 
het belangrijkste verschil is een niet-zichtbare synthetische 
versterking aan de binnenkant van het paneel, die de vlakheid 
verbetert. 

Architect 
Agence d’architecture F. Laffitte

Project 
ALSH Recreatiecentrum 

Plaats
Beychac-et-Caillau, Frankrijk

Coating en kleur
Hairplus® post-coated  

“Oud leer”

Producten
ST-serie

Soort gebouw
Openbaar

Fotograaf
© Christophe Pit

ST Evolution  

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00 1.50

Gewicht (kg/m2) 14,30 18,30

Werkbreedte (mm) 600 900

Maximaal lengte (mm)  6.000 4.500

Werkbreedte (mm)  1.000

Profilering Vlak

Bevestiging Verborgen

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Verborgen bevestigingen 

• Synthetische versterking op binnenoppervlak 

• Verschillende nesttypes beschikbaar: standaard HZ nesting 
 vanaf de onderkant van de gevel. JCD, JCB en V nesting  
 ook beschikbaar op aanvraag. 

Keuze: Gebogen uiteinden

Verkrijgbaar in roestvrij staal,  

voorgelakt staal of aluminium 

 Verborgen bevestigingen 

zorgen voor gladde 
oppervlakken 
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Met zijn platte profiel, onzichtbare bevestigingen, optionele 
gesloten randen en verzonken voegen, vormen ST-beplatingen 
prachtig gladde texturen. Maar glad hoeft niet 'normaal glad' te 
zijn – er kunnen ook gekreukte vouwen en verrassende vormen 
worden aangebracht. Combineer ST met andere ST-producten 
om de mogelijkheden van dit veelzijdige systeem volledig tot 
zijn recht te laten komen. 

Architect 
Patrick Vatre - Archicite   

Project 
Mediabibliotheek

Plaats
Yvetot, Frankrijk

Coating en kleur
Irysa® Swan  

Producten 
ST

Soort gebouw
Cultureel    

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction

ST en Hairplan® 

• Optionele gesloten randen voor een netter, meer  
 cassette-achtige afwerking 

• Verzonken voegen mogelijk 

• Onzichtbare bevestigingen 

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Verschillende in elkaar grijpende geometrieën 

• Geperforeerde afwerkingen op aanvraag 

*Neem contact met ons op per type product

ST 300 HZ

ST 450 JDB

ST 500 HZ

Technische gegevens ST 300 HZ ST 500 HZ

Nominale staaldikte (mm) 1.00 2.00

Gewicht (kg/m2) Variabel 

Werkbreedte (mm)  300 500

Max. lengte (mm) *4,000 8,000

Min. lengte (mm) 1,000

Profilering Vlak

Bevestiging Verborgen
Verkrijgbaar in roestvrij staal,  

voorgelakt staal of aluminium 

 Verborgen bevestigingen 
zorgen voor  

gladde oppervlakken 
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 11,10 

Werkbreedte (mm) 300

Max. lengte (mm) 6.000

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering Convex, concaaf en ‘W’

Bevestiging Verborgen

Het Chaotic-assortiment bestaat uit drie verschillende 
beplatingen, elk met dezelfde breedte en met een eigen 
profiel. Combineer ze in willekeurige volgorde voor gevels 
die een gevoel van beweging oproepen, of gebruik ze naast 
de Crescendo-producten voor meer grillige patronen. 

• Onzichtbare bevestigingen 

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Gebruikt bij nieuwbouw en renovaties 

•  Aanbrengen op metselwerk of als een dubbelwandig systeem 

• Perforatie op aanvraag 

 Verborgen bevestigingen 
zorgen voor  

gladde oppervlakken 

Architect 
B2H

Project 
Gemeentelijke ruimte Foch 

Plaats
Jarville la Malgrange, Frankrijk

Coating en kleur
 Irysa® Isatis

Producten 
 Chaotic

Soort gebouw
Openbaar

Verkrijgbaar in roestvrij staal,  

voorgelakt staal of aluminium 

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction

Chaotic 

Chaotic W

Chaotic VI

Chaotic VS
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ST Lumiere 
Met zijn kenmerkende perforatie en gestanste design 
maakt ST Lumiere een gedurfd statement als zonwering, in 
opengewerkte gevels of over daken. Doe eens wat anders 
door combinaties met andere ST-producten of met de 
compatibele Littoral-beplating.  

• Onbrandbaar 

• Verkrijgbaar in klassiek interlocking en non-interlocking 
 formaten 

• Onzichtbare bevestigingen 

• Extra breedtes op aanvraag verkrijgbaar 

• Uiteinden kunnen aan beide zijden worden gebogen 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00 - 1,20

Gewicht (kg/m2) Variabel 

Werkbreedte (mm) 300

Max. lengte (mm) 6.017

Min. lengte (mm) 1.000

Bevestiging Verborgen

Het uiterlijk lijkt sterk op de ST Lumiere, maar zonder 
perforaties. De opvallende gestanste patronen geven 
textuur aan de gevel en zijn perfect voor gebruik als 
decoratief regenscherm. Littoral-beplatingen zijn 
compatibel met alle producten in het ST-assortiment. 

•  Kan gebruikt worden op metselwerk of in een 
dubbelwandig systeem 

• Perfect voor gebruik bij nieuwbouw of renovatie 

• Onbrandbaar 

• Verborgen bevestigingen

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 10,80 

Werkbreedte (mm) 300

Max. lengte (mm) 2.000

Min. lengte (mm) 1.000

Bevestiging Verborgen
Blind patroon

Blind patroon en 
schaduwen 

Littoral 

Architect 
Sergio Baragaño

Architect 
Weber et Keiling

Project 
New Frontier

Project 
Expositieruimte 

Plaats
Avilés, Spanje

Plaats
Colmar, Frankrijk

Coating en kleur
Hairexcel® Onyx

Coating en kleur
Hairplus® Titanium

Producten 
ST, ST Lumière

Producten 
Littoral, ST Lumiere

Soort gebouw
Kantoor

Soort gebouw
Openbaar

Fotograaf
© Mariela Apollonio

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction
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Pulsation  Vibrato 
Net als Pulsation kan Vibrato worden gebruikt om grote, 
vlakke oppervlakken te breken met een gegolfde textuur 
die licht vangt en uniforme schaduwen werpt. Terwijl 
Pulsatie subtiel is, is Vibrato opzichtig; hoge randen van  
75 mm geven een sterke, gedurfde look.

•  Kan gebruikt worden op metselwerk of in een 
dubbelwandig systeem 

• Ideaal bij nieuwbouw of renovatie 

• Onbrandbaar 

• Verborgen bevestigingen 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 13,50 

Werkbreedte (mm) 300

Max. lengte (mm) 4.000

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering Sinusoidaal

Bevestiging Verborgen

Architect 
JL Muller

Project 
Kantoorgebouw - Charles Foix

Plaats
Ivry-sur-Seine, Frankrijk

Coating en kleur
Hairplus® Zinc

Producten
Pulsation, Vibrato

Soort gebouw
Kantoor

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction

Architect 
Atelier Cambium architects

Project 
Housing Villa Rohan 

Plaats
Bordeaux, Frankrijk

De vlakheid  
doorbreken

Golvende patroonlijnen

Coating en kleur
Hairplus ® Mouse

Producten 
Pulsation

Soort gebouw
Residentieel

Fotograaf
© Christophe Pit

Kleine symmetrische ribben vangen het licht en werpen 
subtiele schaduwen over het oppervlak van uw gebouw. 
Gebruik alleen voor een uniforme gevel of combineer 
pulsation met gladde beplating (zoals ST) voor contrast 
of reliëf in textuur. Pulsation is compatibel met het hele 
assortiment veelzijdige ST-producten.  

•  Kan gebruikt worden op metselwerk of in een 
dubbelwandig systeem 

• Ideaal bij nieuwbouw of renovatie 

• Onbrandbaar 

• Verborgen bevestigingen 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 13,10 

Werkbreedte (mm) 300

Max. lengte (mm) 4.000

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering Microbent golven

Bevestiging Verborgen



Combineer zes verschillende Etnic-profielen in willekeurige 
volgorde om een unieke gevel te creëren. Subtiele 
gevouwen blokken creëren rechthoekige golven die kunnen 
worden gerangschikt in willekeurige lineaire patronen die 
lijken op streepjescodes. Combineer Etnic-beplating met 
ST-producten voor grenzeloze variaties.  

• Voor gebruik bij nieuwbouw, renovaties, metselwerk en 
 dubbelwandige systemen 

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Verborgen bevestigingen 

• Onbrandbaar 

• Perforatie, aangepaste breedtes en geometrieën 
 mogelijk op aanvraag 
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Etnic Cailloc 
Met zijn zaagtandontwerp voegt Cailloc een levendig 
ritme toe aan elk gebouw. Creëer op Escher geïnspireerde 
getrapte effecten, of simuleer de beweging van de zee met 
een van onze meest veelzijdige beplatingen. Cailloc kan ook 
gecombineerd worden met Crescendo voor een compleet 
unieke gevel.  

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Verborgen bevestigingen 

• Perforatie op aanvraag 

• Geschikt voor dubbelwandige bekleding

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00

Gewicht (kg/m2) 12

Werkbreedte (mm) 300

Max. lengte (mm) 4.000

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering Schuine golven

Bevestiging Verborgen

Architect 
Atelier du Rempart

Architect 
Atlante Architectes  
& Escudié Fermaut 

Project 
Kantoor MIT

Project 
Bedrijvenpark

Plaats
Metz, Frankrijk

Plaats
Marcq en Baroeul, Frankrijk

Coating en kleur
Hairplus® Silver,  
Irysa® Octopus,  

Muralys®

Coating en kleur
Authentic Graphit

Intense Champagne

Soort gebouw
Kantoor

Soort gebouw
Kantoor

Producten 
ST, Etnic Producten 

Crescendo, Cailloc

Fotograaf
© Olivier Liévin

Fotograaf
© Christophe Pit

Combinatie met  
andere vormen

Randomiseren van de gevel

Technische gegevens
Nominal steel thickness (mm) 1,00

Weight (kg/m2) 12 

Werkbreedte (mm)  300

Max. lengte (mm) 2.900

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering Plat met vierkante ribben

Bevestiging Verborgen



Crescendo 150

Crescendo 300 Gascogne

Ecaille®

 
 

Soort gebouw
Industrieel en logistiek
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Ecaille® en  
Gascogne Zowel Ecaille®- als Gascogne-beplatingen vertonen 

repetitieve hellingen voor een gelaagd dakspaaneffect. 
Zo kunnen architecten spelen met het ritme van licht en 
schaduw op gevels van gebouwen. 

• Onbrandbaar 

• Verborgen bevestigingen 

• Andere breedtes op aanvraag verkrijgbaar 

• Verticale installatie 

• Perforatie en verschillende gevouwen geometrieën  
 beschikbaar (Gascogne)

Crescendo
Met de gladde, schuine vormen van Crescendo kunnen 
interessante willekeurige of progressieve effecten 
worden gecreëerd, vooral als ze samen worden gebruikt. 
Crescendo kan ook gecombineerd worden met Cailloc voor 
extra opvallende resultaten.   

• Verticaal of horizontaal te installeren 

• Verborgen bevestigingen 

• Perforatie op aanvraag 

• Geschikt voor dubbelwandige bekleding 
Architect 

Atlante Architectes  
& Escudié Fermaut

Project 
Kantoren in bedrijvenpark 

Plaats
Marcq en Baroeul, Frankrijk

Coating en kleur
Authentic Graphit

Intense Champagne

Producten 
Crescendo 

Soort gebouw
Kantoor

Leven creëren  
in de gevel

Fotograaf
© Christophe Pit

Architect 
Palast

Project 
Inbeslagname voertuigen  

Porte Pouche

Plaats
Parijs, Frankrijk

Producten 
Gascogne Hybride, Gascogne

Coating en kleur 
Post-coated in 6 kleuren

Fotograaf
© Michel Denancé

Technische gegevens Crescendo 150 Crescendo 300

Nominale staaldikte (mm) 1,00 2,00

Gewicht (kg/m2) Variable Variable

Werkbreedte (mm) 500 300

Max. lengte (mm) 6.000 6.000

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering Schuine golven

Bevestiging Verborgen Verborgen

Technische gegevens Ecaille® Gascogne

Nominale staaldikte (mm) 1,50 1,00 -1,50

Gewicht (kg/m2) 16,5 12,9

Werkbreedte (mm) 500 300

Max. lengte (mm) 6.000 6.000

Min. lengte (mm) 1,000

Profilering Schuine golven

Bevestiging Verborgen Verborgen

Effect van houten 
gevelbekleding om 
ritmes te creëren 
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De vreugde van geometrie

Maak een statement met levendige kleurblokken of voeg textuur toe met 
perforatie. De cassettegevels van ArcelorMittal Construction kunnen zowel 
staand als liggend worden gebruikt. Hierdoor kan geometrische abstractie 
in twee dimensies worden gecreëerd door middel van een modern,  
plat design. Het is ook mogelijk om de Z-as te gebruiken om profielen  
en hoeken te creëren die echt in het oog springen. 

Cassettes

Architect: ACAUM-Atelier Bettinger Desplanques architectes      Product: Coque MD®     Fotograaf: © Atelier Bettinger Desplanques architectes 
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Plaats 
La teste de Buch, Frankrijk

Architect 
REC Architecture

Product 
Oceane®, Hairplan®

Coating en kleur 
Pearl Gold Perla

Soort gebouw 
Commercieel

Fotograaf 
© REC Architecture

Commercieel 
centrum Leclerc 
Oceanides
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Mies van der Rohe zei ooit: "Minder is meer." Zeer discrete 
bevestigingen stellen u in staat om prachtige vlakke, gladde 
oppervlakken te creëren met de Coque MD®-cassette. 
Perforeren en buigen zijn op aanvraag mogelijk en rails kunnen 
op elke as lopen, wat origami-mogelijkheden biedt voor 
onverschrokken architecten. 

•  Kan worden gebruikt als bekleding op metselwerk, 
betonnen muren of huizen met houtskelet

• Bouw blinde muren of creëer openingen 

• Holle voegen van 3 – 30 mm

• Onzichtbare bevestigingen 

• Panelen kunnen worden verwijderd en vervangen zonder  
 een hele rij of kolom met cassettes te hoeven verwijderen

Coque MD®

Architect 
Ariens CS architects  

& engineers

Plaats
Oss, Nederland 

Project 
Verhoeven Bakkerijapparatuur

Coating en kleur
Authentic,
 Hairexcel® 

Soort gebouw
Industrieel

Producten 
Promisol® S Hybrid met  

Coque MD® als buitenste huid

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction 

en LT Photography

Grotere maten kunnen geleverd worden met Coque MD® Evolution

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00 - 2,00

Gewicht (kg/m2) Variabel 

Werkbreedte (mm) Variabel 

Max. lengte (mm) Variabel 

Min. lengte (mm) -

Profilering Verhoogd vlak

Bevestiging Aanhaaksysteem

Discrete bevestigingen zorgen voor 

prachtig gladde oppervlakken  



Architect 
Atelier 4

Project 
Uda Jaude - University

Plaats
Clermont-Ferrand, Frankrijk

Producten 
Coque SP, Cassette SP

Soort gebouw
Onderwijs

Coating en kleur 
Aluminium post- 
anodisatie brons

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction 

Frankrijk
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Coque BS-cassettes vormen vlakke profielen met 
eenvoudige details dankzij hun holle voegen van 33 mm. 
Zichtbare bevestigingen voegen een subtiele industriële 
charme toe. 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00 - 2,00

Gewicht (kg/m2) Variabel

Werkbreedte (mm) Variabel 

Max. lengte (mm) Variabel 

Min. lengte (mm) -

Profilering Vlak

Bevestiging Zichtbaar

•  Kan worden gebruikt als bekleding op metselwerk, 
betonnen muren of huizen met houtskelet

• Te gebruiken bij nieuwbouw en renovaties 

• Geïnstalleerd op stalen U-vormige frames 

• Holle voegen van 33 mm 

• Optionele verticale voegafdekking 

• Perforaties mogelijk 

• Zichtbare bevestigingen

Coque BS

Architect 
Mertens Architecten

Project 
E-Health

Plaats
Anderlecht, België 

Coating en kleur
Authentic 4978 (9016) 

Soort gebouw
Kantoor

Producten
Promisol® S Hybrid met  

Coque MD® als buitenste huid

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction

Coque SP-cassettes kunnen worden gecombineerd tot 
vlakke oppervlakken met eenvoudige details gevormd 
door holle voegen tot 20 mm. Verborgen bevestigingen op 
gegalvaniseerde kozijnen in Omega-stijl houden de gevels 
elegant en strak. 

•  Kan worden gebruikt als bekleding op metselwerk, 
betonnen muren of huizen met houtskelet

• Te gebruiken bij nieuwbouw en renovaties 

• Holle voegen tot 20 mm 

• Verborgen bevestigingen 

• Perforatie beschikbaar op aanvraag 

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,00 - 2,00

Gewicht (kg/m2) Variabel

Werkbreedte (mm) Variabel 

Max. lengte (mm) 3.000

Min. lengte (mm) -

Profilering Vlak 

Bevestiging Verborgen

De holle voegen  
benadrukken 
de vlakheid

Coque SP

Vlakheid voor uw muur 
of plafond
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Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,50

Gewicht (kg/m2) Variabel  

Werkbreedte (mm) 500 

Max. lengte (mm) 4.000 

Min. lengte (mm) 1.000

Profilering 
Verhoogd 

multidimensionaal

Bevestiging Verborgen

ST Origami     

Technische gegevens
Nominale staaldikte (mm) 1,50 

Gewicht (kg/m2) Variabel 

Werkbreedte (mm) Variabel 

Max. lengte (mm) 3.000

Min. lengte (mm) -

Profilering 
Verhoogd 

multidimensionaal

Bevestiging Aanhaaksysteem
Verkrijgbaar in roestvrij 

staal, voorgelakt staal of 
aluminium 

Coque MD® Origami

Architect 
Sébastien Malgras.  

Bagard en Luron

Architect 
Architectureo / Hamadryade

Plaats
Blainville Sur l'Eau, Frankrijk

Plaats
Fontenay-Le-Fleury , Frankrijk

Project 
Middelbare school Langevin 

Wallon

Project 
L’AMPLI

Coating en kleur
Pearl Gold Perla   

Coating en kleur
Intense  Champagne 

dubbelzijdig

Soort gebouw
Onderwijs

Soort gebouw
Residentieel

Producten 
Coque MD® Origami

Producten 
ST Origami geperforeerd

Fotograaf
© ArcelorMittal Construction

Fotograaf
© Sergio Grazia

Creëer speelse dimensies en perspectieven die zich 
voortzetten over het oppervlak met Coque MD® Origami. 
Dit opvallende cassettesysteem, bevestigd met verborgen 
relingen onder de huid van het gebouw, vormt gladde, 
uniform vloeiende oppervlakken die golven door een groot 
aantal hoeken en plooien.  

•  Gevouwen cassettes kunnen worden geconfigureerd om 
een veelvoud van origamipatronen te creëren

•  Ze kunnen worden gebruikt als bekleding op metselwerk, 
betonnen muren of huizen met houtskelet

• Bouw blinde muren of creëer openingen 

• Holle voegen van 3 – 30 mm

• Onzichtbare bevestigingen 

• Panelen kunnen worden verwijderd en vervangen zonder  
 een hele rij of kolom met cassettes te hoeven verwijderen 

Dankzij de onzichtbare bevestigingen zorgt het ST Origami 
beplatingssysteem voor een onberispelijk, vloeiend 
oppervlak. Dit product is herkenbaar aan zijn kenmerkende, 
hoekige vouwen. Het kan in elke gewenste configuratie 
worden gerangschikt om vloeiende geometrische 
patronen en opvallende details te vormen. Wat de vorm 
van uw gebouw ook is, ST Origami creëert een andere 
werkelijkheid van buitenaf gezien. 

• Onderscheidend origami-profiel 

• Onzichtbare bevestigingen 

• Verschillende in elkaar grijpende geometrieën 

• Geperforeerde afwerkingen op aanvraag 

Bevestigd op verborgen relingen 

voor een glad, onberispelijk 
oppervlak 
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Meer dan oppervlakkige schoonheid 

Sluit geen compromissen. Dankzij de geïsoleerde panelen onder 
aanpasbare buitenschil, kunt u met onze draagpanelen een prachtig 
design aan de buitenkant combineren met een duurzaam design aan de 
binnenkant. 

De verborgen binnenpanelen zijn behandeld met onze Hairexcel®-
coating en bieden een onovertroffen bescherming tegen corrosie. Aan 
de buitenkant kunt u de coating, kleur en vorm kiezen die het beste past 
bij uw visie. Al onze coatings kunnen worden gebruikt op al onze gevels.  

Draagpanelen 

Architect: Agence Schurdi-Levraud Architecture     Producten: Trapeza®     Coatings en kleur: Authentic 35 Pyrite Hairexcel® Gold     Fotograaf: © Christophe Pit
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Room 2030

Plaats 
Asturië, Spanje

Architect 
Sergio Baragaño

Producten 
Archisol®, Eclectic® geperforeerd

Coating en kleur 
Solexcel® Gold

Soort gebouw 
Residentieel 

Fotograaf 
© Mariela Apollonio



Er zit veel meer achter onze Promisol® S Hybrid-panelen 
dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Externe stalen 
skins in een overvloed aan kleuren en texturen omsluiten 
een onzichtbaar bevestigd sandwichpaneel met een 
geïsoleerde schuimkern. Dit composietontwerp combineert 
ongeëvenaarde thermische prestaties met duurzaamheid in 
een bijna onbeperkte reeks stijlen. 
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Technische gegevens
Staaldikte buitenkant 
ondersteunend paneel (mm) 

0,75

Max toegestaan gewicht  
skin (kg/m2)*

30 

Maximale overspanning paneel 
(m)*

6,5

Isolatiedikte (mm) 60 - 140

Bevestiging Verticaal en horizontaal

• Verticale of horizontale installatie

• Verborgen bevestigingen

• Uitzonderlijke luchtdichtheid

• 5 diktes isolatiekern verkrijgbaar vanaf
50 – 140 mm

• PIR-schuim PRT Hexacore® beschikbaar

• ACERMI-certificering

• Warmtedoorlaatbaarheid Uc tot 0,149 W/m².K
(voor dikte 120 mm)

Technische gegevens
Staaldikte buitenkant 
ondersteunend paneel (mm)

0,75

Max toegestaan gewicht  
skin (kg/m2)*

20 

Maximale overspanning paneel 
(m)*

5

Isolatiedikte (mm) 50 - 140

Bevestiging Verticaal en horizontaal

U droomt,
wij maken waar

De externe vorm kan worden

gekozen om bij uw visie te passen

De mooie en isolerende totaaloplossing voor bekleding. 
Een laag hoogwaardig Archisol® zorgt voor thermische 
prestaties, terwijl een buitenmuur- of gevelprofiel naar 
keuze u totale vrijheid van esthetisch ontwerp biedt.  

* ArcelorMittal Construction moet elk project goedkeuren. 
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af als er geen schriftelijke goedkeuring voor het 
project is.

Onze draagpanelen gebruiken Hairexcel®-coating om bescherming tegen corrosie te 
garanderen.

* ArcelorMittal Construction moet elk project goedkeuren.
Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af als er geen schriftelijke goedkeuring voor het 
project is.

• Enorm aanbod aan compatibele skins

• Verborgen bevestigingen

• Uitstekende luchtdichtheid

• PIR-schuim PRT Hexacore® beschikbaar

• ACERMI-certificering

• Warmtedoorlaatbaarheid Uc tot 0,157 W/m².K
(140 mm dik)

Archisol® Promisol® S Hybrid 

Architect 
Sergio Baragaño

Architect 
Henk Ariëns

Project 
Room 2030 

Project 
Verhoeven Bakkerijapparatuur

Plaats 
Asturië, Spanje

Plaats 
Oss, Nederland

Coating en kleur 
Solexcel®, Hairexcel® Gold

Soort gebouw
Residentieel  

Producten 
Archisol®, Eclectic® 

geperforeerd

Producten 
Promisol®

Fotograaf
©Mariela Apollonio 

Coating en kleur 
Hairexcel® 7021

Soort gebouw
Kantoor en productie

Fotograaf
© LT Photography



Breng gebouwen tot leven 

Ga verder. Test de grenzen van uw verbeelding met op 
maat gemaakte gevels in oneindige, unieke combinaties 
van kleur en vorm. Net als de architecten en ontwerpers 
met wie we graag samenwerken, verlegt onze R&D-
afdeling voortdurend grenzen om nieuwe mogelijkheden te 
creëren in gevelmaterialen en benaderingen. Samen blijven 
we onze stedelijke landschappen revolutioneren door ons 
op onontgonnen gebied te wagen. 

Op maat 
gemaakt 

56 ArcelorMittal Construction 57Architectonische gevelsArchitectonische gevels ArcelorMittal Construction Architect: A+ Architecture     Producten: Creneo     Coating en kleur: Hairplus® Titanium      Fotograaf: © Camille Gharbi



Ontdek ons palet van prachtige kleuren, waaronder iriserende en parelmoerafwerkingen, of stel uw eigen kleuren 
samen. Of u nu een gedurfde, subtiele kleur wilt of wilt opgaan in uw omgeving, wij kunnen u de kleur leveren 
die u zoekt.

We beheersen elk onderdeel van het productieproces via onze geïntegreerde toeleveringsketen.  
Dit stelt ons in staat om: 

• Elke afwerking op maat te maken om aan uw specifieke wensen te voldoen 

• U de tools in handen te geven die u nodig heeft om uw creatieve doelen te bereiken 

• U de wereld om u heen mooier te laten maken met kleur

Wat uw ontwerpambities ook zijn, we zullen er alles aan doen om uw creativiteit te ondersteunen en de perfecte 

oplossingen te bieden die u nodig heeft voor uw projecten.
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Kleuren en coatings 
Met een garantie tot 40 jaar ziet ons brede assortiment coatings er niet alleen mooi uit, ze blijven ook langer mooi. Wij werken met 
u samen om miljoenen kleur- en coatingcombinaties uit te kiezen, zodat u precies de uitstraling en prestaties vindt die u wenst. 

Irysa®: ISATIS 
RUV4 en RC4 

Onze Irysa®-coating, geïnspireerd 
door de natuur, zorgt voor een 
glinsterend iriserend effect, voor een 
eigentijdse en tijdloze look.

Pearl: GOLD PERLA RUV4 en RC5

Probeer onze Pearl organische coating voor een gevel met stralende glans. Speel met licht en kleur. De esthetiek van uw gebouw verandert met de hoek waarin u ernaar kijkt.

Hairexcel®: EMERALD RUV4 en RC5 
Met een korrelig uiterlijk, hoge duurzaamheid en weerstand tegen UV-blootstelling en corrosie, is Hairexcel® ontworpen om de elementen te weerstaan. 

Stardust®: VENUS 

RUV4 en RC5

Geef uw gevel een hemelse 

schittering met een keuze uit verfijnde 

gouden en zilveren glitters, voor een 

pracht die niet van deze wereld is. 

Sinea®: OCEAN 

RUV4 en RC5

Schoonheid kan vergankelijk zijn. 

Onze Sinea-coating geeft de ultieme 

bescherming. Deze coating is ideaal 

voor gebruik in de meest extreme 

omgevingen en behoudt hoe dan ook 

zijn glans en kleur. 

ZMevolution®

Een unieke gegalvaniseerde metalen coating 
met superieure weerstand tegen corrosie. 
ZMevolution® gaat tot drie keer langer mee dan 
standaard zinkcoatings en is bovendien flexibeler, 
mooier en lichter. Deze milieuvriendelijke coating 
verlaagt de CO2

-uitstoot met 46%. Zo heeft 
ArcelorMittal Construction bijgedragen tot het 
verlagen van de CO2

-uitstoot met 100 miljoen kg 
sinds het de standaardcoating heeft vervangen 
door ZMevolution®.

Met miljoenen kleur- en 

coatingcombinaties helpen we u 

precies te vi
nden wat u zoekt. 

Kleurenvrijheid

Verbeter de wereld om u heen door een 
symfonie van kleur. 

Textuur 

Voorgelakte gemineraliseerde en matte lagen 
veranderen de diffractie om een geaderde 
marmer- of houtnerfstructuur aan uw gevel 
toe te voegen. Voeg karakter toe met ons 
assortiment Edyxo®-coatings.  

Bescherm

Bescherm uw creaties tegen graffiti met 
Flontec®; een voorgelakt staal waar spuitverf 
en markeerstift gemakkelijk van kan worden 
verwijderd. Bekijk onze materiaalgids voor 
meer info.  

Creëer  

Creëer iets unieks met Muralys®. Met 
ons baanbrekende moleculaire digitale 
printproces kunt u elke afbeelding, 
elk patroon en elke tekst op uw gevel 
aanbrengen.

Ontdek onze organische coatings
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Als de talloze combinaties van kleuren, profielen en texturen van de producten 
van ArcelorMittal Construction niet genoeg voor u zijn, kan een groot aantal van 
onze gevels ook worden geperforeerd. Perforatie geeft niet alleen extra detail 
aan elk gebouw, maar is ook perfect geschikt voor zonweringen. De gedeeltelijke 
doorschijnendheid onthult een hint van de onderliggende structuur.  

Perforatie   

Project: Marc-Sangnier cultureel centrum     Architect: Karine Millet      Fotograaf: © SBE552-ELITE D&B
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Roestvrij staal

Roestvrij staal is duurzaam en recyclebaar, waardoor het een uitstekend 
bouwmateriaal is vanuit een duurzaamheidsperspectief. Verkrijgbaar in een 
groot aantal kleuren en afwerkingen. RVS kan worden gepolijst, gegraveerd, 
gezandstraald of geweven, waardoor het zeer veelzijdig is en steeds populairder 
wordt in vele vormen van architectuur. 

• 100% recyclebaar

• Kostenbesparend – onderhoudsvrij met een lange levensduur 

• Roestvrij 

• Sterk bij een laag gewicht 

Project: Imax zaal in cinema Gaumont      Architect: Atelier 4 + Lyon     Fotograaf: © Denis Paillard
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Indaten®

Zelfbeschermend staal met uitstekende weerstand tegen atmosferische corrosie 
en een ruwe esthetiek. Na verloop van tijd en bij blootstelling aan de elementen, 
ontwikkelt Indaten® zijn eigen unieke patina, die zowel een beschermende, 
natuurlijke coating als een onderscheidende kleuring geeft. 

• 100% recyclebaar 

• Kostenbesparend, weinig onderhoud nodig 

• Levensverwachting meer dan 80 jaar 

• Uitstekende corrosiebescherming 

• Kan worden geperforeerd 

Project: Lanson pressing center     Architect: SARL d’Architecture PACE     Fotograaf: © ArcelorMittal Construction
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Grenzeloze creativiteit

Versier uw gebouw met elke afbeelding, tekst of patroon: Muralys® is een 
baanbrekend moleculair digitaal printproces dat kan worden gebruikt om alle 
producten van ArcelorMittal Construction aan te passen. De uitzonderlijke  
resolutie van de prints is zo groot dat werkelijk elk ontwerp mogelijk is.  

Muralys®

Project: Montpellier Arena     Architect: A3 Argouache     Fotograaf: © ArcelorMittal Construction
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Plaats 
Bilbao, Spanje

Architect 
ACXT - IDOM

Producten 
Alligator scale

Coating en kleur 
Hairultra®, Hairflon®  

groen op maat

Soort gebouw 
Sport

Fotograaf 
© ArcelorMittal Construction

Arena Bilbao

ArcelorMittal ConstructionArchitectonische gevels 65



construction.arcelormittal.com

Inventing smarter steels  
for a better world

Deze publicatie is geen contractueel document. Als gevolg van een beleid van voortdurende productontwikkeling behoudt ArcelorMittal Construction zich het recht voor om de specificaties in deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. ArcelorMittal Construction aanvaardt 
geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid. Alle informatie in deze brochure is het exclusieve eigendom van onze onderneming en elk ongeoorloofd gebruik ervan is ten strengste verboden.
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