DROOMHUIS VANDAAG,
GESCHIKT VOOR MORGEN
ONTWERP DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG



Grote vrije overspanning



Minimaal betongebruik & afval



Aanpasbare installaties & indeling



Uitkragingen, vides & balkons



Droog & snel bouwproces



Maximale gebouwlevensduur



Bewezen prestaties brand & geluid



Energiezuinige klimaatopties



Demonteer & hergebruik of recycle

De Villavloer is dé constructieve prefab vloer voor toekomstbestendige, hoogkwalitatieve woning- en villabouw.
Een ideale woning moet flexibel genoeg zijn om op termijn te kunnen meebewegen met veranderingen in de
gezinssamenstelling, aanvullende comfortwensen of technologische innovaties. De keuze voor een constructieve
vloer tijdens het ontwerp- en bouwproces is daarvoor essentieel. In tegenstelling tot traditionele vloeren wordt de
Villavloer niet volgestort met beton. Met topvloervoorzieningen blijven alle leidingen en bekabeling in de vloer op
strategische posities bereikbaar, óók tijdens de gebruiksfase. Daarnaast is de Villavloer dankzij minimaal materiaalen energieverbruik, energiezuinige klimaatopties en de mogelijkheid voor hergebruik een uiterst duurzame keuze.

IN EEN DROOMHUISONTWERP MAG DE VILLAVLOER NIET ONTBREKEN
De Villavloer is een gestandaardiseerde constructieve vloer die volledig past binnen bestaande bouwmethodes. De zelfdragende
prefab vloerplaten bestaan uit een dunne betonnen plafondschil met ingestorte stalen liggers die zijn voorzien van een vast patroon
doorvoersparingen voor de gebouwinstallaties. De installatieruimte in de vloer blijft hol; op de liggers wordt een zwevende topvloer
geplaatst. De installaties blijven bereikbaar en de indeling kan worden aangepast zonder constructief ingrijpende verbouwingen.
Dankzij prefab geïntegreerde plafondkoeling en vloerverwarming wordt een energiezuinig, comfortabel binnenklimaat gerealiseerd.

VOLLEDIGE VORMVRIJHEID

EIGENSCHAPPEN

De Villavloer biedt enorme ontwerpvrijheid. Met mogelijkheden

Plaatlengte		 tot 11.000 mm

voor grote vrije overspanningen, uitkragingen, vides en balkons

Plaatbreedte		 2.700 mm

is geen ontwerpwens bij voorbaat onmogelijk. De prefab

Schildikte		 80 mm

Villavloer wordt op maat gemaakt, waardoor klantwensen

Vellingkant		 10 x 10 mm

tot laat in het proces kunnen worden verwerkt. Na montage

Type ligger		 IPE220 tot IPE360

vormen de vloerplaten samen een constructieve schijf dankzij

Aantal liggers (h.o.h.)		 2 stuks (1.350 mm)

eenvoudige schroefverbindingen. De zwevende topvloer

Liggersparingen		 200 x 135 mm, iedere 600 mm

zorgt voor uitstekende akoestische eigenschappen en de

Brandwerendheid		 120 minuten

brandwerendheid is 120 minuten.

BELASTING
GRONDSTOF- EN ENERGIEZUINIG

Veranderlijk

De prefab Villavloer wordt na montage niet volgestort. Dat

Vloerbelasting		 1,75 kN/m2

scheelt niet alleen een significante hoeveelheid beton, maar

Lichte binnenwanden		 0,80 kN/m2

voorkomt tegelijk dat door de natte beton veel vocht in de
woning wordt gebracht. Het droge bouwproces is snel, vergt

Permanent

minder energie en genereert een minimale hoeveelheid afval.

Eigengewicht		 2,30 kN/m2 (IPE270)

Dankzij de besparing op grondstoffen en mogelijkheden voor

Topvloer		 1,70 kN/m2

het integreren van energiezuinige klimaatopties, zoals prefab

Installaties		 0,20 kN/m2

in de schil geïntereerde klimaatleidingen voor plafondkoeling,
is de Villavloer een duurzame vloerkeuze.

VLOERPAKKET
Villavloer		 303 mm (IPE270)

TOEKOMSTBESTENDIG

Ontkoppeling		

Dankzij de Villavloer kan een woning meebewegen met

Topvloer		
70 mm +

veranderende wensen, gezinssituaties of levensfases. De

Totaal vloerpakket		 378 mm

5 mm

toegankelijke installatieruimte in de vloer maakt het mogelijk
om op termijn bijvoorbeeld domotica of zorgtechnologie

OVERSPANNINGSTABEL

toe te voegen. Ook kunnen relatief eenvoudig kamers

Op basis van 1,75 kN/m2 belasting en 1.350 mm h.o.h.-afstand.

worden samengevoegd of later van de verdieping naar de
begane grond worden verplaatst. De woning is zo optimaal

IPE360

levensloopbestendig. Aan het einde van de levensduur zijn de

IPE330

10.300

9.200

vloerplaten demontabel en herbruikbaar, of recyclebaar.
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Slimline Buildings is onderdeel van de Copiam Group.
Copiam Group heeft een passie voor het maken van industriële halffabricaten en bouwdelen van staal, beton of combinaties. Zo dragen we bij aan
lager materiaalverbruik, slimmere processen, lagere integrale kosten
en circulaire constructies. Met moderne infrastructuur, ruime voorraad
en brede expertise onder één dak worden transportbewegingen
geminimaliseerd, wat bijdraagt aan flexibiliteit en korte levertijden.
Copiam Group is uw partner voor het creëren van structurele synergie.

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

Villavloer is een product van
Slimline Buildings B.V.
Estlandsestraat 6
7202 CP Zutphen

VILLAVLOER.NL

PART OF THE
COPIAM GROUP

T +31 (0)575-599 650
E info@villavloer.nl
W villavloer.nl

