De woningschil van morgen

Ons bedrijf

Het grootste belang van standaarden in de keten is dat het de
mogelijkheid geeft tot automatisering. En automatisering zorgt
voor schaalbaarheid en daarmee ontstaat de mogelijkheid van
exponentiele groei.

Visie Rc Panels
In 2050 moeten alle Nederlandse woningen volledig
energieneutraal zijn, volgens de dan geldende normen. De
huidige productie ligt op een fractie van het te realiseren
jaarlijkse aantal. Een grote uitdaging voor de bv Nederland. Te
meer omdat de productiepartijen worstelen een renderend
concept voor te leggen.

Daarom is onze missie:
Energie neutraal bouwen rendabel maken

Industrialisatie, product innovatie (c.q. integratie) en
digitalisering zijn de sleutels naar een rendabele propositie. Zo
creëren we een integrale schil om de woning tegen
substantieel lagere aanschaf- en exploitatie-kosten.

Om het verdienmodel voor sluitend te krijgen zijn er
doorbraken in de techniek nodig. Rc Panels levert deze
oplossingen, en werkt dagelijks met een getalenteerd team
aan verdere doorbraken.
Maar techniek is slechts een onderdeel van het hele traject.
We staan voor de uitdaging dat we als partners moeten
functioneren als één bedrijf met één standaard. Samenwerken
is de sleutel tot succes in deze markt. Samenwerken vraagt om
duidelijkheid en investeren in elkaar. Om zo samen een
standaard te creëren.
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Scherpe prijs

Milieuvriendelijk

Direct behangklaar

Breed scala aan metselwerk zonder meerprijs. Ook
combinaties met stuc mogelijk.

Grote variatie in uiterlijk

Met Rc 7 geschikt voor elke duurzame warmtebron.

Optimale isolatiewaarde

Snel en zonder steiger: ca. 15 panelen per dag voor
laagbouw tot 24 voor hoogbouw

Eenvoudige montage

inclusief kozijnen en gevelafwerking

Gevelsluitende elementen

Sterke panelen door een gepatenteerde lijmmethode

Uitstekende kwaliteit

Hoe geven we hieraan invulling?
Hoe wij dat doen? Heel eenvoudig. Wij plaatsen met onze
panelen een schil om de woning of het casco heen. En dat
klinkt net zo makkelijk als het is. Want onze panelen zijn de
dunste in de markt, ijzersterk en licht in gewicht. En het
mooiste is, ze hebben de hoogste isolatiewaarde.
Daarbij geven ze ook grote mogelijkheden om je op esthetisch
gebied te onderscheiden. We bieden verschillende
afwerkingsmogelijkheden die door de toepassing van robots
unieke mogelijkheden biedt.
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Circulariteit
De milieu impact van onze panelen is opgebouwd uit de
samenstelling van materialen, het vervoer ervan, de impact
tijdens gebruik en de fase daarna.
De eerste stap is minder materiaal gebruiken. Daarin scoren Rc
Panels bijzonder goed. Elke laag is doordacht, ze zijn licht en
sterk en er is geen frame nodig. Hiermee minimaliseren we het
materiaalgebruik tot het absoluut noodzakelijke.
De volgende stap is het sluiten van de cirkel: In de productie
worden reststukken her ingezet in het productieproces, zodat
afval wordt voorkomen. Eventuele kleine zaagresten gaan
terug naar de leverancier en worden daar opnieuw verwerkt in
platen die wij weer afnemen.

De Rc Panels gaan zo lang mee dat recyclen van totale panelen
nu nog niet aan de orde is. De details zijn zo ontworpen dat ze
demontabel en remontabel zijn. De panelen kunnen worden
hergebruikt in een nieuw project of op vergelijkbare wijze
worden teruggebracht in het fabricage proces.
Bij de productie gebruiken we groene stroom, we hebben
zonnepanelen op onze fabriek. Door het prefab maakproces is
afval en uitstoot (zoals stikstof) op de bouwplaats minimaal.
Tijdens gebruik zorgen Rc Panels met hun Rc van 7 voor een
forse energiebesparing en wordt het materiaalgebruik dubbel
terugverdiend.

“Het materiaal is duurzaam, licht en heeft de hoogste isolatiewaarde, bovendien zijn de panelen 100%
recyclebaar.”

De woningschil van morgen

Het basispaneel
De basis van het paneel heeft de volgende opbouw van binnen naar buiten:
• 12,5mm Fermacell (in het geval van een gevelvullend element)
• 0,7mm polyester (naturel)
• 15mm OSB3

• EPS100 SE 220mm grafiet
• 1,0mm geruwde en brandwerende polyester
• gevelafwerking (sierpleister of steenstrips)
Rondom wordt het paneel voorzien van polyurea, evenals de sparingen. Hierdoor is het element
rondom geheel afgesloten en daardoor lucht- en waterdicht.
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Hoe maken we het verschil?
File to Factory
Volledige digitalisatie van fabriek
Gepatenteerde vacuüm
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Hoe maken we het verschil?
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Ontwerpen met ons paneel
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Dilataties
Tussen de panelen hanteren wij een ruimte (dilatatievoeg) van
10mm. Zowel horizontaal als verticaal zullen de voegen
zichtbaar zijn. De afwerking wordt over het algemeen
doorgezet tot de randen van het element. Afhankelijk van het
gekozen verband en de details ten plaatse van de dilataties zijn
ze meer of minder zichtbaar. De dilataties worden gevuld met
compriband aan de zichtzijde. Deze is eventueel op de
gewenste kleur beschikbaar. Ons advies is altijd om bewust
om te gaan met de dilataties. Of ze nou verborgen worden
door het gebruik van rollagen of verschillende materialen
rondom de dilatatie of ze te integreren in het ontwerp door ze
juist op te laten vallen. Alles is mogelijk.
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Afwerking
Minerale steenstrip
Elk verband of patroon is mogelijk vanuit de beschikbare steen
afmetingen strek, kop en drieklezoor. Hierin schuilt een grote
kans om je te onderscheiden ten opzichte van traditioneel.
Ook is er veel diversiteit in strips mogelijk vanuit kleur en
uitvoering.
https://stocladdingcreator.com/ biedt een ruim assortiment
aan voorbeelden en mogelijk strippen. Daarnaast kunnen we
elk keramisch voorbeeld zeer dicht benaderen met onze
minerale steenstrip afwerking.
We maken gebruik van 3 kleuren voeg:
Grafiet
(2061a)
Grijs
(2060a)
Lichtgrijs
(2059a)
Andere afwerkingen
Ook is het met verschillende kleuren mogelijk om een
sierpleister afwerking toe te passen op het hele element of
een deel van het element.
Wat een verdere optie is, is het toepassen van rabatdelen. Wij
zorgen voor de aanwezigheid van ventilatielatten op het
element, waarna de rabatdelen op de bouw gemonteerd
worden.
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Opties
Vanuit onze standaard is het mogelijk om te spelen met enkele
opties om variatie in het gevelvlak te maken. Deze opties
draaien vooral om accenten rondom de kozijnen en
verdiepingen en opdikkingen op het element.
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We praten graag verder
Dank voor de kans om Rc Panels te presenteren.Een document
zegt veel, maar lang niet alles. Ik neem dan ook graag de kans
aan om een keer persoonlijk toe te lichten waar we voor staan
en wat we kunnen. Ik ben bereikbaar op;
0651715671
s.vanrijs@rcpanels.com

Groet,
Steffen van Rijs
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