GIGANT

Architectonisch sierbeton
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Of u nu materialen zoekt voor uw gevel of
dak, bij SVK bent u altijd aan het juiste adres.
In ons uitgebreide gamma vindt u naast
vezelcementproducten ook producten in
gebakken aarde en beton, en nog een hele
resem aanvullende materialen.
Al sinds 1905 staat SVK bouwers met raad en
daad bij, in binnen- en buitenland.
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GIGANT
De kunst van krachtig beton
Betonelementen die voor een esthetische meerwaarde zorgen en
het gebouw iets artistieks geven, met oog voor het kleinste detail?
Dat is de kracht van architectonisch sierbeton.
De fabricatie van constructief grijs beton is sterk geautomatiseerd.
Architectonisch sierbeton daarentegen is maatwerk: vakmanschap
en expertise maken hier het verschil. Precies daarin zit de sterkte
van SVK Gigant.
SVK Gigant gevelelementen in architectonisch sierbeton laten
een aantrekkelijke architectuur en een verzorgde afwerking toe,
zonder daarbij de technische functie uit het oog te verliezen.

Ontdek de geheimen
van SVK Gigant
architectonisch beton ...
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Een ongekende waaier
van onvergankelijke
kleuren
De vele natuurlijke kleuren van
granulaten en zanden, in welbepaalde verhoudingen gemengd,
maken een zeer breed kleurenspectrum mogelijk.

Nauwgezette controle van
de kleurstabiliteit

Waarom
kiezen voor
SVK sierbeton?

Sinds kort heeft SVK een nieuwe
betoncentrale in gebruik. Het inkleuren met pigmenten gebeurt
niet langer onder poedervorm
maar onder pastavorm. Dit
maakt een nog betere controle
van de kleurstabiliteit mogelijk.

Verscheidene verrassende
afwerkingen
SVK is vooral in 3 nabewerkingen
gespecialiseerd: etsen, polijsten
en uitwassen. Afhankelijk van de

oppervlaktebehandeling krijgt
beton met eenzelfde kleursamenstelling toch telkens een
heel ander uitzicht.

Ook prefab gevelelementen met ingewerkte gevelsteenstrips of natuursteen
Het vervaardigen van prefab metselwerkelementen is nog een specialiteit van SVK Gigant. Hierbij
kunnen gevelsteenstrips van eigen
SVK-makelij ingewerkt worden.
Uiteraard zijn ook aangeleverde
strips mogelijk.

Onbeperkte creatieve
vormgeving
Architectonisch sierbeton is
maatwerk. De klasse van het
eindresultaat wordt in grote
mate bepaald door de kwaliteit
van de bekisting. Net hier maakt
SVK het verschil: nauwkeurigheid, precisie en expertise, dat
zijn de sterke punten van de
SVK-ateliermedewerkers die de
bekistingen maken.

Een uitgebreid gamma van
oppervlaktereliëfs
Het beton kan ook een speciaal

oppervlaktereliëf krijgen, zoals
bijvoorbeeld een rotsstructuur,
een modderstructuur of wat de
ontwerper ook maar voor ogen
heeft. Hiervoor worden geprofileerde rubbermatten in de bekisting voorzien.

Iedere opdracht is een
partnership
SVK vat iedere opdracht aan
vanuit een partnership en zorgt
voor een transparante trajectbegeleiding: vanaf de ontwerpfase, over het studiewerk en
de engineering, tot de uiteindelijke montage op het werk,
SVK waakt te allen tijde over
een vlekkeloos verloop van het
bouwproces.

Naast steenstrips kunnen ook
stroken natuursteen in de prefab gevelelementen ingewerkt
worden.

Jatopa, Amsterdam (NL)
Köther & Salman Arch., Amsterdam (NL)
geëtst, grijs (AE 5000)
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Goede start is goud waard
Overleg is van primordiaal belang
SVK wordt als fabrikant van het architectonisch sierbeton bij voorkeur al bij de voorstudie van het project
ingeschakeld. Zo kunnen wij van in de ontwerpfase meedenken en weet iedere betrokken partij op voorhand welke opportuniteiten er zijn en met welke eventuele beperkingen rekening moet gehouden worden.
Als de opdracht aan ons is toegewezen, tekenen we de elementen en de productieplannen zorgvuldig uit in
nauwe samenwerking met een extern ingenieursbureau en leggen we alle benodigde rekennota’s voor. Door
van in de beginfase mee te denken met de betrokken partijen trachten we moeilijkheden te voorkomen en kunnen we een vlekkeloos proces en een probleemloze montage garanderen.

Mal op maat gemaakt
Verregaande mogelijkheden qua vorm
Als het studiewerk is afgerond en de goedkeuringen zijn ontvangen, leggen we het materiaal van de bekisting
vast.
SVK werkt met bekistingen in hout of in staal. Voor de aanmaak van houten bekistingen heeft SVK timmerlieden in huis die, zeer precies, op geheel ambachtelijke wijze, te werk gaan. Daarnaast zijn er ook de soepele
structuurmatten die nog meer esthetische mogelijkheden bieden. Zo kunnen we het betonoppervlak voorzien
van een structuur, bijvoorbeeld een rots- of modderstructuur, door geprofileerde rubbermatten in de houten
bekisting te voorzien.
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Beeldverhaal van de productie van een SVK Gigant-element
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voorbereiding
bekisting
inbrengen van de
wapening
sluiten van de
bekisting
gesloten bekisting
openen van de
bekisting
ontkisten van het
element
lossen van het
element
voorbehandeling
van het element
onderdompeling in
bad
geëtst element
afspuiten
geëtst element klaar
elementen op stock
transport elementen
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Vodafone, Amsterdam (NL)
Baumschlager-Eberle Architects, Den Haag (NL)
geëtst, antraciet (AE 5000) en wit (WE 1252)
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Productie van het beton
Nieuwe betonmenginstallatie
Begin 2010 nam SVK een gloednieuwe betoncentrale in gebruik. Dit betontechnologisch hoogstandje is één
van de meest vooruitstrevende installaties in Europa. SVK beschikt nu over 30 silo’s waarin alle grondstoffen
droog opgeslagen worden en volautomatisch gemengd kunnen worden. Hypermoderne elektronica houdt de
diverse parameters, zoals de watercementfactor, perfect onder controle.

Receptuur = maatwerk
Architectonisch sierbeton is een natuurlijk product dat grosso modo uit vier bestanddelen bestaat: cement,
zanden, granulaten en fillers, alles puur natuur. De benodigde bestanddelen worden uit de opslagsilo’s gehaald, zorgvuldig afgewogen via computergestuurde weeginstallaties en gemengd. Door de doseringen van
de diverse bestanddelen aan te passen, kunnen we een uitgebreide waaier aan duurzame kleuren maken.
Bovendien kunnen we UV-bestendige pigmenten toevoegen, in de vorm van vloeibare pasta’s, waardoor we
bijna elke gewenste kleursamenstelling kunnen produceren.

Storten en uitharden
Na het plaatsen van de wapeningsstaven en -netten storten wij het beton in de bekistingsmallen en wordt het
getrild. Daarna hardt het beton onder gecontroleerde omstandigheden uit. De stortzijde van de elementen
strijken we netjes af, terwijl we de zichtzijde diverse oppervlaktebehandelingen kunnen geven.
Noorderlaanbrug, Antwerpen (B)
Arch.: TV SAM en De Smet Vermeulen architecten (B)
geëtst, antracietgrijs (AE 5003),
beton gestort op rotsstructuurmatten
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Andreasensemble, Amsterdam (NL)
Arch.: Geurst & Schulze, Den Haag (NL) en
Tony Fretton Architects, Londen (UK)
geëtst, zandkleur (ZE 6500) en grijsgroen (XE 4997)
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Musem M, Leuven (B)
Museum M, Leuven (B)
Stéphane Beel Architecten, Gent (B)
glad, wit (WG 2508)
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Afwerkingstechnieken
Voor de oppervlaktebehandeling van de zichtzijde van de SVK Gigant sierbetonelementen is er keuze uit
verschillende technieken. Deze kunnen desgewenst met elkaar gecombineerd worden:

Geëtst beton

Uitgewassen beton

Beton met gevelsteen

Het beton wordt na 7 dagen
ondergedompeld in een zuurbad zodat de cementhuid wordt
weggeëtst. De keuze van cement, granulaat en zand bepaalt
het te bekomen esthetische aspect.

Het zichtvlak wordt uitgewassen
met water, waardoor de cementhuid wordt weggespoeld en de
korrelstructuur zichtbaar wordt.
De gekozen ronde of gebroken natuursteenkorrels worden
zichtbaar.

Gepolijst beton

Glad beton

Na verharding wordt 2 à 5 mm
van het glad gegoten zichtvlak
afgeslepen met behulp van een
diamantfrees. De vrijgekomen
luchtbelgaatjes worden gevuld
en het beton wordt daarna in 1
à 4 fasen fijn gepolijst. Het aantal fasen is afhankelijk van de gewenste fijnheidsgraad.

Het zichtvlak krijgt na het storten

In de bekisting worden vooraf
gevelstenen geplaatst die door
middel van een speciale kleeflaag aan het gestort beton worden verankerd. De betonelementen krijgen dan het uiterlijk van
metselwerk, waarbij het voegen
naar keuze in de fabriek of door
de aannemer op het werk kan
gebeuren.

geen verdere behandeling.
De kleur van de cement- en
zandbestanddelen bepaalt de
uiteindelijke kleur van het beton.

Beton met keramische
tegels, natuursteen of andere materialen ingewerkt
Het beton wordt in de fabriek
voorzien van tegels of andere in
te storten materialen in diverse
afmetingen.

Hieronder tonen we slechts enkele mogelijke kleuren van Gigant sierbeton. De vele natuurlijke kleuren van granulaten
en zanden, in diverse verhoudingen gemengd, maken een breed kleurenspectrum mogelijk. Bovendien kunnen daarbij
nog UV-bestendige pigmenten gevoegd worden, waardoor we bijna elke gewenste kleurstelling kunnen produceren.

wit

geel

grijs

zwart

Geëtst beton

Gepolijst beton

Uitgewassen beton
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Waterside, Leuven (B)
Arch.: Jaspers-Eyers en Partners,
Leuven (B)
geëtst, wit (WE 1250)
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Ruim toepassingsgebied
Meer dan gevelelementen alleen
SVK Gigant elementen in architectonisch beton worden gebruikt in de utiliteits- en woningbouw,
in residentiële gebouwen, ziekenhuizen en kantoren. Kortom in alle bouwwerken waar op maat vervaardigde
architecturale elementen van toepassing zijn.
Naast geprefabriceerde gevelelementen maken wij ook terrassen, raam- en deurdorpels, kroonlijsten, kolommen,
sierelementen in architectonisch sierbeton en prefabgevelmetselwerk.
Op onze website www.svk.be vindt u naast de downloadbare folder en technische gegevens heel wat andere
nuttige informatie. In de rubrieken “Referenties” en “Persteksten” worden een aantal van onze gerealiseerde
projecten voorgesteld en toegelicht.

Competentiecentrum VDAB, Menen (B)
Van Belle & Medina architecten, Antwerpen (B)
geëtst, donkerbeige (6518)
beton gestort op modderstructuumatten
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Winnaar Nederlandse
‘Betonprijs 2009’
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Legende van foto’s hiernaast
1

2

3

1

Achterom West, Dordrecht (NL)
Architectenbureau Claus en Kaan, Rotterdam (NL)
geëtst, wit (WE 1250)

2

Crematorium "Heimolen" te Sint-Niklaas (B)
Architectenbureau Claus en Kaan, Rotterdam (NL)
geëtst, wit (WE 5517)

3

Vodafone, Amsterdam (NL)
Baumschlager-Eberle Architects, Den Haag (NL)
geëtst, antraciet (AE 5000) en wit (WE 1252)

Hotel "Marriott", Gent (B)
Architectenbureau Arrow, Gent (B)
gepolijst, zandkleur (ZP 5516)
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Zonnerode, Antwerpen (B)
Poponcini & Lootens Ir. Architecten BV, Antwerpen (B)
geëtst, wit (WE 2516)
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Extra troeven
Garantie

Normen en attesten

‘ Just in time’ levering

U geniet van een garantie van
10 jaar op al onze GIGANT elementen in architectonisch sierbeton.

De elementen voldoen aan de
Europese normen. De productie
van de afdeling architectonisch
sierbeton is CE- en KOMOgecertificeerd (nr. product-certificaat K14513) en conform PTV
21-601

Om te vermijden dat Gigant betongevelelementen te lang op
het werk gestockeerd moeten
staan, legt SVK samen met de
aannemer een leveringsplan vast
waarop het transport feilloos
wordt afgestemd.
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SVK, al meer dan 100 jaar
een gevestigde waarde

De afdeling Architectonisch Beton maakt deel uit van SVK nv, tevens
fabrikant van vezelcement producten en producten in gebakken aarde en
daarnaast ook verdeler van diverse andere materialen.
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Al meer dan een eeuw lang
staat SVK tot uw dienst.
Profiteer mee van onze ervaring!
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