Oktober 2016

Glade husejere med vedligeholdelsfri facade
EX serien, BillioneBrick RoseGrey
Opgaven
Der er tale om et parcelhus fra 1966 (renoveret i 1980), opført
i gasbetonblokke, som løbende er blevet vedligeholdt for sætningsskader i pudsen samt malet. Husets ejere var kommet til et
punkt, hvor de ikke længere ville bruge penge og ressourcer på
maling og vedligehold af facaden.

Løsningen
Familien opsøgte en lokal tømrermester, der skulle komme med
et bud på en løsning på en vedligeholdelsesfri facade.
Flere forskellige muligheder var i spil, men da familien blev præsenteret for EX seriens BillioneBrick var de ikke i tvivl, og traf
hurtigt deres valg.

Til projektet er der valgt:
// EX serien med overfladestrukturen: BillioneBrick RoseGrey.
// Opretning (forskallling): Trykimprægneret træ.
// Præfabrikerede hjørneløsninger.
// Inddækninger ved døre og vinduer: Aluminium, der blev bukket hos en lokal blikkenslager.

Arbejdet og tidsplanen
Tømrer- og Snedkerfirmaet Poul Mortensen ApS, ved tømrermester Palle Mortensen, skulle forestå opretning samt beklædningen af huset.
Der blev afsat 2 mand i knap 14 dage til hele projektet med
opretning samt montering. Arbejdet med opretningen tog lidt
længere tid end forventet, så tidsplanen blev overskredet med
1 ½ dag.

Da tømrerne først gik i gang med at montere BillioneBrick facadepladerne gik det stærkt. ”Pladerne passer 100 %, og så længe
man har sørget for at lave en ordentlig opstart, er det nemt at
arbejde med”, fortæller tømrer Rene Vestergaard.

En løsning med store fordele
Familien er meget tilfredse med, at de valgte netop denne
facadeløsning da det, ud over en vedligeholdelsesfri facade, har
givet huset et helt nyt udtryk. De præfabrikerede hjørner giver
en god helhed, og man ser ikke at facaden er sammensat af
plader før man er helt tæt på.
Hele projektet har kostet familien i omegnen af 135.000140.000 kr.
Familien har efterfølgende haft en ejendomsmægler til at revurdere en salgspris, og et hurtigt bud fra ejendomsmægleren er, at
husets samlede værdi er forøget med ca. 350.000-400.000 kr.

Vil du vide mere?
Med vores fibercement facadeløsninger er mulighederne
næsten ubegrænsede.
Kontakt:
Wimex ApS
Strandvejen 16 / DK-7800 Skive
www.wimex.dk / E info@wimex.dk / T +45 87412200.

FAKTABOKS
Bygherre:
Birte Autzen/Henrik Andersen
Mispelvej 21, 9000 Aalborg

Tømrer
Tømrer og Snedkerfirmaet
Poul Mortensen ApS
Absalonsgade 26, 9000 Aalborg
Kontakt: Tømrermester Palle
Mortensen eller tømrer Rene
Vestergaard.

Før
Hus fra 1966, opført i gasbeton som
gennem årene er vedligeholdt for
sætningsskader samt malet.

Efter
FØR

Sommeren 2015 beklædt med
EX serien BillioneBrick RoseGrey.
Forskalling i trykimprægneret træ.

EX serien
Facadepladerne fra EX serien er overfalsede på langsiden og sammen med
en fabriksmonteret gummitætningsliste
giver det en tæt lukning af alle vandrette samlinger.
De lodrette samlinger har enten fugesamling eller H-profil.
Facadepladernes monteringsbeslag
fastholder de øverste og nederste
kanter og holder facadepladerne 5 mm
fra underkonstruktionen, som et lukket
ventileret facadesystem med skjult
fastgørelsen.
EX seriens facadeplader kan monteres
vandret eller lodret.
Standardformat: 16 x 455 x 3030 mm
Mulighed for præfabrikerede hjørner.

Indvendig
Bygherre har, samtidig med den udvendige renovering, valgt at få beklædt
en endevæg i deres stue med samme
facadeplade fra EX serien.
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