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Welkom bij STACKSER
STACKSER BV is al 20 jaar leverancier van metalen dak- en gevelsystemen. Met
een uitgebreid productengamma en de exclusieve levering van diverse mooie
merken, kan STACKSER als onafhankelijk leverancier kwalitatief hoogstaande dakof gevelproducten leveren tegen een concurrerende prijs.

STACKSER uw leverancier voor:
• Pur/Pir sandwichpanelen voor dak en wand
• Brandwerende sandwichpanelen voor dak en wand
• Akoestische panelen
• Felsbeplating
• Gevel- en dakplaten enkelschalig
• Architectonische Façaden
• Profielbeplating
• Binnendozen

Een mooie gevel
verdient STACKSER

Ongekende toepassingen
STACKSER heeft mooie oplossingen voor projecten waar naast esthetische
eisen ook hoge technische eisen worden gesteld. Denk daarbij aan luchtdicht
bouwen en bijvoorbeeld aan geluids- en brandeisen voor ziekenhuizen, scholen,
kantoorgebouwen en openbare gebouwen.
Alle STACKSER producten worden op maat gemaakt en op de bouwplaats
aangeleverd.
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SANDWICHPANELEN

Sandwichpanelen voor gevels, daken & binnenwanden
STACKSER levert zowel architectonische als standaard sandwichpanelen. De sandwichpanelen
van STACKSER hebben een concurrerende prijs en zijn leverbaar in steenwol (brandwerend), PUR
of PIR. Ze zijn produceerbaar in diverse bouwbreedtes, paneeldiktes en lengtes.

Akoestische sandwichpanelen
De STACKSER akoestische dak- en wandpanelen hebben een brandwerendheidklasse A1 en zijn
1- of 2-zijdig geperforeerd. Ze kunnen worden aangeboden met diverse attesten of certificaten van
geaccrediteerde instituten.

Toepassing
STACKSER sandwichpanelen worden onder andere toegepast in de utiliteitsbouw, in de foodsector
(koelcellen en vriescellen), bij stallenbouw, in de cabinebouw en de woningbouw.
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GEVEL- & DAKPLATEN

Gevelplaten
Gevelbekleding en profielbeplating
STACKSER levert zowel architectonische gevelbekleding als standaard profielbeplating.
STACKSER enkelschalige gevelbekleding en profielbeplating wordt toegepast in de utiliteitsbouw
maar ook bijvoorbeeld in de woningbouw.

STACKSER Façade Systeem
Het architectonische STACKSER Façade Systeem 30/250 is een stalen of Aluzinken, semi-blind
te monteren façadesysteem. Mede door de staaldikte van 0,75 of 0,88 mm is dit systeem zeer
stabiel. De façaden kunnen geleverd worden in vele kleuren. STACKSER Façade Systeem kan
gemonteerd worden op elke achterconstructie en is daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw,
verbouw als renovatie.

Dakplaten
Enkelschalige dakplaten
STACKSER levert een complete oplossing dakplaten en profielbeplating. Uiteraard met de hoge
kwaliteitsstandaard die u van ons gewend bent. STACKSER dakbekleding is zeer geschikt voor
nieuwbouw maar is uiteraard ook geschikt voor uitbreiding van uw project.

Standaard profielbeplating voor scherpe prijs
De standaard profielen van STACKSER hebben een concurrerende prijs. STACKSER dakplaten
zijn bijzonder goed bestand tegen mechanische beschadigen en worden standaard geleverd in de
kleur RAL 9002.
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FELSBEKLEDING

STACKSER KLIPTEC systeem
Het STACKSER KLIPTEC felssysteem is meer dan een waterdichte, metalen schil. Het felsdak
kan een klassieke maar ook zeer moderne uitstraling geven aan een gebouw. Het KLIPTEC is het
meest eenvoudig te monteren felsdak op de markt. Het KLIPTEC systeem bestaat namelijk uit
slechts één bouwelement en er zijn geen bevestigingsclips of verstevigingshoeken nodig. Hierdoor
is KLIPTEC niet alleen eenvoudig maar ook heel snel te monteren.
De coatings van de KLIPTEC felselementen behoren tot de meest duurzame in de markt. De
felselementen zijn voorzien van een zeer hoogwaardige corrosiebescherming en hebben garanties
tot zelfs 40 jaar. KLIPTEC is verkrijgbaar in vele kleuren en kan ook worden uitgevoerd in unieke
zink-look coatings.
Alle STACKSER KLIPTEC elementen zijn voorzien van het gepatenteerde STACKSER anti-dreun
profiel. Hierdoor is KLIPTEC het enige felsdak waar geen klankkast probleem ontstaat.

Zonnepanelen
Het KLIPTEC systeem leent zich bijzonder goed voor het plaatsen van zonnepanelen. Door het
gebruik van de speciale STACKSER zonneklem kunnen de zonnepanelen zonder doorboringen
gemonteerd worden op het felsdak.
STACKSER KLIPTEC felselementen zijn niet alleen als dak te monteren maar zijn ook geschikt
voor wandtoepassing. De KLIPTEC elementen worden op lengtemaat en gefelst aangeleverd op de
bouwplaats.
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BINNENDOZEN
Utiliteitsbouw

De geavanceerde STACKSER metalen sandwichpanelen voor
gevels, daken en binnenwanden worden op grote schaal
toegepast in industriële gebouwen zoals bedrijfshallen,
kantoren, sportcomplexen, stadions en koelcellen. Elk van
deze toepassingen, afhankelijk van het omringende milieu of
het klimaat ter plekke, stelt specifieke eisen aan bijvoorbeeld
de brandwerendheid, de thermische isolatie en het type
conservering.

Woningbouw

Modern en snel bouwen in de woningbouw wordt steeds
populairder en de geavanceerde STACKSER metalen
sandwichpanelen zie je hier steeds vaker opduiken. STACKSER
sandwichpanelen leveren bijzondere prestaties. Naast een
optimale kierdichting, is een hoge thermische isolatie en
hoge brandwerendheid mogelijk. STACKSER panelen hebben
een korte plaatsingstijd en relatief lage materiaalkosten ten
opzichte van traditionele bouw.

Cabinebouw

De panelen en profielen worden vervaardigd in staal, aluminium,
RVS of hard PVC. Tevens zijn deze panelen 1-zijdig of 2-zijdig
te perforeren. Panelen kunnen uitgevoerd worden met een
isolatiekern van steenwol, PUR of PIR.

Stallenbouw

Voor de moderne stallenbouw en stalinrichting levert
STACKSER Dak- en Gevelsystemen buitenwanden,
scheidingswanden en dakplaten. De panelen en profielen
kunnen worden vervaardigd in staal, aluminium, aluminiumfolie,
RVS of hard PVC.

Koelcellen en
vriescellen

De sandwichpanelen van STACKSER worden traditioneel
gezien veel toegepast bij koel- en vriescellen, klimaatkamers,
scheidingswanden en cleanrooms. Met onze koelcelpanelen
kunnen grote overspanningen worden gehaald, zodat er een
strakke cel zonder kolommen mogelijk is. Ook heeft dit paneel
een zeer hoge warmteweerstand waardoor de koude in de
geïsoleerde ruimte en de warmte buiten blijft.

STACKSER levert een complete oplossing cassettes/binnendozen voor zowel dak als wand.
Uiteraard met de zelfde hoge kwaliteitsstandaard die u van ons gewend bent. STACKSER
binnendozen worden standaard geleverd in de kleur RAL 9002.

Kijk op www.stackser.nl voor onze
uitgebreide productenrange en vraag online
een vrijblijvende offerte aan.
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www.stackser.nl

Bezoekadres
Molenstraat 5
7607 AL Almelo
T +31 546 - 486 400
F +31 546 - 486 406
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