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Het bouwsysteem van de toekomst
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R-BLOK

Duurzaam

De R-blok is een nieuwe cellenbetonblok
voor dragende wanden en gevels met een
extreem hoge isolatiewaarde.

R-blok levert niet alleen een super
energieprestatie, het is tevens een duurzaam
product. Cellenbeton staat al jaren bekend
als een zeer duurzaam en milieuvriendelijk
product, zowel wat betreft de productie als
de verwerking en eventuele recycling.

Het R-blok droogstapelsyteem is opgebouwd
uit 3 lagen. De binnenste, dragende laag
bestaat uit G2/350 cellenbeton. Verder een
super isolerende kern van ‘K3 Kooltermisolatie’
en aan de buitenzijde een laag cellenbeton
G2/400.
Bij dit droogstapelsyteem is geen
cellenbetonlijm nodig. Een groot voordeel
hiervan is de bouwsnelheid en het
weeronafhankelijk verwerken hiervan. Of het
nu regent of zinderend heet is, dit houdt de
plaatsing van de R-blok niet tegen!

Voordelen
Omdat de R-blok in ons fabriek wordt
gefabriceerd, compleet met pas en
hoekblokken, ontstaat er op de bouwplaats
nagenoeg geen afval.
Door de unieke samenstelling van de blok,
draagstructuur - isolatie - buitenmuur, wordt er
met één handeling een complete buitenmuur
structuur gebouwd.

2 mogelijke
bouwpakketten
TOTAALPAKKET
Reumers bouwbedrijf
bouwt uw moderne
droomwoning
van A tot Z.

Bouwvoordelen op een rij
■ Hoge isolatiewaarde U = 0,12 W/m2K
■ Warmte-accumulatie en vochtregulatie
■ Massieve blok (3 in 1)
■ Geen aanvullend isolatiemateriaal nodig
■ Stabiel en sterk
■ Aansluiting gegarandeerd koudebrug vrij
■ Snelheid en eenvoud, dus minder kans op fouten
■ Modulair bouwsysteem, dus orde op de bouwplaats
■ Veiligheid bij de uitvoering
■ Voordelig in gebruik - absoluut minder energieverbruik
■ Gezond en comfortabel binnenklimaat
■ Brandveiligheid (brandklasse A1)
■ Duurzaam en milieuvriendelijk
■ Akoestisch isolerend materiaal
■ Super comfort bij realisatie

BOUWPAKKET
Voor zelfbouwers
met een vakkundige
bouwbegeleiding.

De R-blok is een
nieuwe cellenbetonblok
voor dragende wanden
en gevels met een
extreem hoge
isolatiewaarde.
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Het nieuwe bouwen =
■
■

snel en efﬁcient
betaalbaar bouwen

■

droogstapelsysteem

■

energiezuinig bouwen
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