De statige, elegante uitstraling van een
gefelst dak. Het Classic felssysteem, voor
nieuwbouw of renovatie,geeft uw project
deze tijdloze uitstraling.
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De toepassing van metalen felsbanen kent een rijke historie.
De modernste variant van felsbekledingen zijn de stalen Classic
felsbanen van SDS Ommen. Zij bieden een voorgeprofileerde stalen
felsbekleding die zich eenvoudig laat verwerken voor nieuwbouw
en renovatie. Uniek aan deze stalen felsbaan is het uiterlijk van
een traditionele dubbele staande fels.
Omdat de Classic felsbanen worden gemaakt van verzinkt,
gecoat staal, heeft het een ongeëvenaarde levensduur. Het
beschermt het staal tegen corrosie, terwijl de coating kleurvast
is en het materiaal niet uitloogt. Dit biedt ook de mogelijkheid de
felsbanen in verschillende kleuren toe te passen. Classic felsbanen
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worden toegepast op zowel het dak als gevels. Sinds kort is zijn de
stalen felsbanen leverbaar in de breedtes 275 mm en 475 mm.
Een goed eindresultaat zit hem in de details. Een compleet
geleverd en gemonteerd Classic stalen felssysteem inclusief
afwerkingen verzekert u decennialang van een onderhoudsarm
dak of gevel. Classic felsbanen laten zich uitstekend combineren
met andere materialen. Wordt uw volgende project authentiek met
metselwerk en Classic, modern met hout en Classic of gewaagd
met Cor-Ten staal en Classic?
Een stalen dak of gevel is een verantwoorde keuze. Het is eenvoudig om op een Classic dak voorzieningen te treffen voor het aanbrengen van zonnepanelen. Wie nu een stalen dak of gevel plaatst,
heeft bijna geen afval en het materiaal is 100% recyclebaar. ■
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